
 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA 

CENTRO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DO SEMIÁRIDO 

 

 

 

 

 

PAULO FERREIRA MACIEL 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA NO CARIRI CEARENSE: UMA BUSCA PELO 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL – ESTUDO DE CASOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUAZEIRO DO NORTE-CE 

2014 



 
 

PAULO FERREIRA MACIEL 

 

 

 

 

 

TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA NO CARIRI CEARENSE: UMA BUSCA PELO 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL – ESTUDO DE CASOS 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Universidade 

Federal do Cariri - UFCA para obtenção do 

título de Mestre. Área de Concentração: Meio 

Ambiente.  

Orientador: Prof. Dr. Ricardo Luiz Lange 

Ness. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUAZEIRO DO NORTE-CE 

2014 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 

Universidade Federal do Ceará 
Biblioteca de Ciências Tecnologia 

 
________________________________________________________________________ 
 
M152t           Maciel, Paulo Ferreira 
                         Transição agroecológica no cariri cearense: uma busca pelo 
                     desenvolvimento regional sustentável-estudo de casos / Paulo  
                     Ferreira Maciel, 2014. 
 
                         211 f. ; il. color. enc. 
 
                          Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Cariri 
                          Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional  
                      Sustentável,   
                     Juazeiro do Norte, 2014. 
                          Área de Concentração: Meio Ambiente 
                          Orientação: Prof. Dr. Ricardo Luiz Langes Ness 
 

1. Desenvolvimento regional sustentável  2. Agricultura familiar. 
 3. Agroecologia. I. Título 

                     
                                                                                                        CDD 363.70526 
 
_________________________________________________________________________ 

 

 



 
 

 

PAULO FERREIRA MACIEL 

 

 

 

 

TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA NO CARIRI CEARENSE: UMA BUSCA PELO 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL – ESTUDO DE CASOS 

 

 

Dissertação apresentada à Universidade 

Federal do Cariri - UFCA para obtenção do 

título de Mestre. Área de Concentração: Meio 

Ambiente. 

 

 

Aprovado em: _____/______/______ 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

_________________________________________________ 

Prof. Dr. Ricardo Luiz Lange Ness 

Orientador - UFCA 

 

________________________________________________ 

Profa. Dra. Suely Salgueiro Chacon 

Examinadora - UFCA 

 

________________________________________________ 

Profa. Dra. Verônica Salgueiro do Nascimento 

Examinadora – UFCA 

________________________________________________ 

Prof. Dr. João Vianey Fernandes Pimentel 

Examinador - IFRN 

 



 
 

DEDICATÓRIA 

 

Dedico ao meu avô Manoel Maciel (in memoriam) pelas conversas estimulantes e 

suas observações pacientes. Com ele aprendi que terra é algo muito mais que uma 

propriedade. Ele não cansava de repetir um ensinamento que confidenciou ter aprendido com 

o Padre Cícero Romão Batista: “não corte árvores como juazeiro, aroeira e marizeira, elas são 

a salvação em tempos ruins”. 

À minha mãe Paula por ter me conduzido na aprendizagem das “primeiras letras” 

crente de que este seria o caminho “para ser alguém”. Esta era sua maneira de expressar o que 

o Pedagogo Paulo Freire afirma com cátedra: “... a educação liberta...”. 

Aos utopistas: Antônio Mendes Maciel - O Conselheiro, Beato Zé Lourenço e 

Padre Cícero Romão Batista, exemplos de sagacidade sertaneja ao unir interesses e crenças as 

mais difusas, liderando um povo na superação das adversidades impostas pelas estruturas 

sociais opressoras. 

Ao Jorge Luiz Vivan (in memoriam) que nos honraria como membro da banca 

examinadora deste trabalho, não fora o precoce desaparecimento, em seu pleno florescer 

acadêmico. Foram estimulantes os momentos que tivemos de partilha e aprendizagem sobre o 

tema Agrofloresta. 

À professora Suely Salgueiro Chacon, pela sua visão comprometida e afeição de 

sua alma sertaneja, catalisando energias de quem tem a felicidade de conhecê-la, num fluxo 

construtivo da sustentabilidade do sertão. 

A Aparecida, esposa e companheira que me suportou em todos os momentos, 

mesmo os mais aflitivos, sempre a cuidar da família durante minhas viagens de estudo, com o 

agravante de termos enfrentado dois anos de seca que trouxeram muita dificuldade à nossa 

pequena agrofloresta. 

Ao Shimon Manoel, Paula Apolinária, Clarisse Maria, Lara Ludmila e Deborah 

Rachel que germinou no curso deste trabalho, minhas desculpas pela quase ausência como pai 

durante este tempo, esperando que este trabalho lhes desafie para que sejam melhores do que 

eu consegui ser. 

 

 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Aos agricultores familiares ecologistas e suas amáveis famílias, Sr. José 

Raimundo de Matos (Zé Artur) e Dona Sebastiana Gomes (Bastinha); Sr. Antônio da Hora e 

Dona Margarida Marques da Hora; Sr. Juvenal Januário Matos e Dona Durçulina Gomes de 

Matos que nos ofereceram seu saber sem o qual seria impossível a construção do 

conhecimento que daqui emerge e ainda a disposição de participar em cada momento do 

nosso trabalho com o desprendimento e hospitalidade típicos do nosso sertanejo. Em nome 

destes agradecemos a todos os agricultores e agricultoras com quem trocamos ideias na 

caminhada anterior e durante a pesquisa.  

Ao professor Luiz Ricardo Lange Ness, muito mais que orientador dessa pesquisa, 

um amigo sempre à disposição, estimulando-me na construção do trabalho que ora vêm à 

tona. Seu compromisso acadêmico não o impede de estar sempre aberto aos saberes 

tradicionais, ao contrário, alarga as fronteiras do conhecimento. Em nome dele agradeço aos 

professores da UFCA que me estimularam nesta caminhada. 

Em nome dos companheiros Jeová de Oliveira Carvalho, Francisco de Assis 

Batista e Maria Socorro da Silva, abnegados ativistas da Transição Agroecológica, 

agradecemos a todo o corpo técnico e lideranças da Associação Cristã de Base (ACB) pela 

colaboração imprescindível durante os trabalhos. 

Ao Ricardo Pires de Sá Espínola e Fabiana Correia Bezerra pelo apoio 

indispensável nas minhas viagens e estadias em Crato e Juazeiro. Através destes agradeço, 

também, aos colegas que compartilharam esta fase da minha vida.  

Ao Sergio Ariel Gonzalez que nos presenteou suas fotografias e Antônio Silvestre 

Campelo que atuou como condutor do transporte e fotógrafo em alguns momentos da 

pesquisa, minha gratidão. Compartilhar é uma característica intrínseca à sustentabilidade. 

Ao amigo Aderilo Antunes Alcântara Filho pelo apoio e confiança que me 

concedeu, desejando-lhe que, fiel à sua origem rural, contribua com Transição Agroecológica 

na sua terra - Iguatu. 

Registro ainda o apoio da CAPES, sem o qual se tornaria impossível a um 

agricultor se tornar pesquisador. São estas vicissitudes do processo histórico brasileiro que 

nos fazem acreditar que algo novo e melhor está em construção. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

“A Terra não nos pertence, a tomamos 

emprestada aos nossos netos.” 

 

(PROVÉRBIO AFRICANO) 

 

 

 

Fonte: ilustração de André Thevet, França, 1502-1592.  

Imagem 1 - O Cajueiro 



 
 

 

 

RESUMO 

 

 

Este estudo lança um olhar sobre a Transição Agroecológica e a busca pelo Desenvolvimento 

Regional Sustentável no âmbito do Território da Cidadania do Cariri cearense (TC). Partindo 

do pressuposto de que a Agricultura Familiar (AF) do TC não conseguiu ser contemplada pela 

modernização conservadora por que passou a agricultura brasileira nos últimos cinquenta 

anos, nem consegue se sustentar segundo os padrões da agricultura tradicional, o estudo 

propõe que as Unidades de Produção Familiares (UPFs) carecem da abordagem agroecológica 

para manterem-se viáveis e dando suas contribuições na construção de uma sustentabilidade 

regional que se efetiva através da Transição Agroecológica (TA), aqui compreendida como 

um movimento processual contínuo e multilinear. Tem-se como objetivo da pesquisa 

compreender como ocorre a Transição Agroecológica em curso em três UPFs localizadas nos 

municípios de Crato e Nova Olinda, Estado do Ceará, nordeste brasileiro. Busca-se, segundo a 

percepção dos agricultores, elucidar as relações entre homem, natureza e comunidade, quais 

os passos encetados pelas famílias e que componentes constituem os sistemas de produção 

nas UPFs pesquisadas, identificando ainda as contribuições da TA na busca pela 

sustentabilidade regional. Na consecução dos dados a analisar fez-se o uso de uma abordagem 

qualitativa através das metodologias da observação participante e da pesquisa-ação, tendo-se 

como uma das ferramentas centrais a Visita de Pares (VP) que valorizou a percepção dos 

atores locais durante as várias estadas em campo, além de propiciar momentos reflexivos 

sobre os achados. Os discursos dos diversos atores da TA em curso nas UPFs estudadas, 

enunciados durante os vários momentos da pesquisa, se constituíram em unidades de análise. 

O acervo fotográfico realizado durante as VP auxiliou no resgate da memória do que não foi 

verbalizado. Por fim, o trabalho culminou com o seminário de resultados que promoveu a 

reflexão sobre os achados e convidou o grupo a deliberar sobre os próximos passos da 

pesquisa-ação. O estudo conclui que a TA em curso atende aos fundamentos teóricos da 

Agroecológia. As relações homem-natureza-comunidade observam o respeito à 

biodiversidade e as atividades produtivas se dão segundo as bases agroecológicas, compondo 

Sistemas Agroflorestais em conformidade com as peculiaridades dos ecossistemas em que 

estão localizadas as UPFs estudadas, ao passo que os objetivos precípuos das UPFs, quais 

sejam: Produtividade, Segurança, Continuidade e Identidade dialogam, segundo estratégias 

bem definidas, com as dimensões Ecológicas, Sociais, Econômicas, Político-institucionais e 

Culturais e coadjuvam, portanto, com a construção da sustentabilidade regional. 
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ABSTRACT 

 

 

This study launch a new perspective about the Agroecological Transition and analyses the 

search for Regional Sustainable Development on Territory of citizenship of Cariri Cearense 

(Taken here as 'TC'). Starting from the idea that family farming (Taken here as FF) on 

Territory of citizenship of Cariri Cearense wasn't contemplated by the process of 

modernization that Brazilian agriculture has been submitted during the last fifty years and 

can´t keep following the traditional agriculture patterns, this study proposes that the Units of 

Family Production (Taken here as UFPs) needs one agroecological approach to be available 

and give their contributions to a regional sustainable due to Agroecological Transition (Taken 

here as AT), here understood as a continuous and multilinear process. The objective of this 

research is understand how occurs the Agroecological Transition in three UFPs located on 

municipalities of Crato and Nova Olinda, state of Ceará, in northeastern Brazil. Following the 

observations of the local farmers, we seek understand the relations between human been, 

nature and community, how and which procedures are used in the productions systems on 

UFPs researched. The data were been sampled by qualitative approach, using tools like a Visit 

of Social Monitoring (Taken here as VP), aiming enriching the perception of the local actors 

during the many campaigns and been development reflexive moments about the data get. The 

diverse discuss of the actors from AT of UPFs studied formed sample points. The photograph 

collection toked during the VP helped to rescue non spoken data. Finally, the work 

culminated with the seminar of results that  promoted reflection about the data founded and 

motivated the group to think about new perspectives of action research. The study concluded 

that the AT in TC is developed under the theoretical fundaments of agroecology. The relation 

human been-nature-community observe the respect to biodiversity and productives activities 

follow the agroecological bases, those are compound agroforestry systems in conformity with 

characteristics of ecosystems where the studied UFPs are been located, since that the main 

objectives of the UFPs been followed: Productivity, Security, Dialogue between Identity and 

Continuity, following well defined strategies based on Ecological, Social, Economic, Politic-

institutional and Cultural dimensions, therefore contributing to sustainable regional 

construction. 
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RESUMEN 

 

 

Este estudio plantea una visión sobre la Transición Agroecológica y la búsqueda del 

Desarrollo Regional Sostenible en el ámbito del Territorio de la Ciudadanía del Cariri 

cearense (TC). Partiendo del presupuesto de que la Agricultura Familiar (AF) del TC no ha 

conseguido ser contemplada por la modernización conservadora por la que pasó la agricultura 

brasileña en los últimos  cincuenta años, ni consigue sustentarse de acuerdo con los patrones 

de la agricultura tradicional, el estudio propone que las  Unidades de Producción Familiares 

(UPFs) carecen de un abordaje agroecológico para mantenerse viables y dando sus 

contribuciones en la construcción de una sostenibilidad regional que se hace efectiva a través 

de la Transición Agroecológica (TA), aquí entendida como un proceso en movimiento 

continuo y multilinear. Tenemos como objetivo de esta investigación comprender cómo 

ocurre la Transición Agroecológica en curso en tres UPFs localizadas en los municipios de 

Crato y Nova Olinda, Estado de Ceará, nordeste brasileño. Se busca, de acuerdo con la 

percepción de los agricultores, dilucidar las relaciones entre hombre, naturaleza y comunidad, 

cuáles son los pasos direccionados por las familias y qué componentes constituyen los 

sistemas de producción en las UPFs investigadas, identificando así las contribuciones de la 

TA en la búsqueda de la sostenibilidad regional. Para conseguir los datos a analizar se hizo 

uso de un abordaje cualitativo a través de las metodologías de observación participante y de la 

investigación-acción, teniéndose como una de las principales herramientas las Visitas de 

Pares (VP) que valorizaron la percepción de los actores locales durante las varias estancias en 

el campo, además de propiciar momentos de reflexión sobre las diversas cuestiones. Los 

discursos de los diversos actores de la TA en curso en las UPFs estudiadas, enunciados en 

diferentes momentos de la investigación, se constituyeron en unidades de análisis. El acervo 

fotográfico realizado durante las VP sirvió de auxilio en el rescate de la memoria de lo que no 

fue verbalizado. Finalmente, el trabajo culminó con un seminario de resultados que promovió 

la reflexión sobre las consideraciones y convidó al grupo a deliberar sobre los próximos pasos 

de la investigación-acción. El estudio concluye que la TA en curso atiende los fundamentos 

teóricos de la Agroecología. Las relaciones hombre-naturaleza-comunidad observan el respeto 

a la biodiversidad y las actividades productivas se dan de acuerdo a las bases agroecológicas, 

componiendo Sistemas Agroforestales en conformidad con las peculiaridades de  los 

ecosistemas en que están localizadas las UPFs estudiadas, una vez que los objetivos 

esenciales de las UPFs sean: Productividad, Seguridad, Continuidad e Identidad que dialogan, 

según estrategias bien definidas, con las dimensiones Ecológicas, Sociales, Económicas, 

Político-institucionales y Culturales y coadyuvan, por tanto, a la construcción de la 

sostenibilidad regional. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Motivação  

 

No exercício da minha profissão tenho trilhado muitos caminhos pelos sertões do 

Ceará e também em outras paragens mundo afora. Ao concluir o curso de Engenharia 

Agronômica me destaquei para Sobral (CE) onde trabalhei junto ao Projeto Fazenda de Todos 

Nós, conduzido pela Fundação CEPEMA no Perímetro Irrigado Ayres de Souza – distrito de 

Jaibaras. Neste projeto tomei os primeiros contatos como Agrônomo oferecendo meus 

serviços para um grupo de agricultores familiares que ocupavam terras do DNOCS. Estes 

foram passos decisivos na minha afirmação como profissional que quebravam os paradigmas 

forjadores de minha formação acadêmica. Os compêndios dos agrotóxicos, decididamente não 

ocuparam lugares nas minhas estantes e os receituários agronômicos eram substituídos por 

cartilhas de poucas páginas mimeografadas, contendo “Receitas Alternativas” que versavam 

sobre como lidar com os problemas das lavouras. Eram cartilhas que respondiam a perguntas 

do dia-a-dia, coletadas nas visitas de campo que fazíamos sempre acompanhadas dos 

agricultores. O conteúdo, não era redigido na comodidade dos escritórios distantes da vida 

real, nem mesmo se dispunha de equipamento para tanto. 

Estas cartilhas surgiam da experiência e das conversas de uma equipe 

interdisciplinar em que os agricultores também faziam parte e as orientações contidas não 

podiam ser diferentes. Era obrigatório que se falasse numa linguagem compreensível, sob 

pena de, nem mesmo serem lidas. Assim íamos desenvolvendo o papel de extensionista rural 

comprometido com o nosso público, buscando a conscientização numa intencionalidade 

marcada pelos ensinamentos de Paulo Freire. 

Da Agronomia, passando pela descoberta das “Agriculturas Alternativas” por 

força do primeiro trabalho como agrônomo, para o contato com a Agroecologia e nossos 

primeiros passos nesta nova ciência, foi um transcurso não muito suave. O paradigma 

incutido na nossa formação, marcadamente tecnicista e voltado para a replicação dos pacotes 

tecnológicos da agricultura moderna, tinha uma força extraordinária. Mudar exigia esforços e 

uma motivação não habitual aos padrões de comodidade habituais. Mesmo à época, era mais 

fácil deixar-se conduzir pelos caminhos “naturais” e seguir uma rota profissional sem 

sobressaltos, caindo na vala comum das rotinas técnicas. Promover mudanças de enfoque na 

nossa maneira de pensar os problemas, que deveriam deixar de ser agronômicos para serem 
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agroecológicos, era um desafio que poucos estavam dispostos a tomar para si. Foi assim que 

adentramos nos caminhos da Transição Agroecológica. 

As visitas de campo evoluíram. Tornaram-se parte de um método para planejar, 

refletir, descrever/melhorar e agir, com as quais sempre pude contar quando tinha nas mãos 

uma tarefa, fosse ela de acompanhar um grupo de agricultores, fosse de elaborar um novo 

projeto, fosse de avaliar o que havia sido feito. A primeira coisa que me vinha em mente era 

fazer uma visita de campo, chegar ao local acompanhado de agricultores para proceder a um 

reconhecimento e, somente a partir daí, fazer um plano de trabalho. A certeza que me 

acompanhava era: “quatro olhos veem mais que dois”. Esse é o fundamento da ferramenta que 

ora convido para municiar com dados esta pesquisa e que veio se chamar “Visita de Pares”, a 

qual explicitarei mais adiante. 

Daí por diante, era dar prosseguimento a aventura agroecológica, alargando as 

visões e abrindo novos caminhos, resgatando experiências, construindo e partilhando os 

saberes. Os muitos projetos que se seguiram por onde andei, aos quais me couberam alguns 

elaborar, outros acompanhar, às vezes assistir, avaliar ou coordenar, foram um exercício 

profissional marcado por desafios, inquietações, angústias e satisfações. Ultimamente, como 

agricultor ecologista experimentador me pego perguntado aos meus botões acerca desses 

caminhos que trilhei, sentindo-me desconfortado por não torna-los algo público. Veio-me à 

mente uma fala que certa vez, há muito tempo ouvi, quando estava à margem de um lago de 

águas muito tranquilas: 

 

Imagine uma pedra que você lança sobre a superfície quieta deste lago. O choque 

provoca ondas que se espalham em círculos cada vez maiores a partir do centro de 

contato. Após algum tempo, estas ondas chegarão bem longe energizando por onde 

passa e o lago já não estará tão calmo. 

 

Assim são as ondas do conhecimento. Com este estudo, lanço uma pequena pedra 

sobre o lago quieto das mentes, umas acostumadas com o pensar convencional, outras não e 

espero que este ato repercuta em ondas de discussão produzindo novos conhecimentos por 

onde passarem. Por isto estou de volta ao ambiente da universidade e me dedico a realizar esta 

pesquisa com a qual espero contribuir com o diálogo necessário entre a academia e o fazer 

agroecológico aqui e além. 
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 Problematização 

 

A Transição Agroecológica, desde o início dos anos 1990, se mostrou a mim como 

possibilidade de mudança verdadeira da condição de degradação sócio-ambiental do meio 

rural cearense com vistas a um desenvolvimento socialmente justo, ecologicamente 

equilibrado e economicamente viável. Entretanto, o que me pareceu tão óbvio como 

profissional engajado pela transformação do contexto em que me inseri, alternando-me na 

condição de engenheiro agrônomo, extensionista ou educador, mobilizador social, projetista 

ou coordenador de projetos a serviço de diversas ONGs com atuação em várias regiões no 

Estado do Ceará (Região Norte, Maciço de Baturité, Ibiapaba, Sertão Central, Baixo Acaraú, 

Baixo Jaguaribe, Centro Sul) e vivente deste pedaço do planeta, nem sempre pareceu se 

refletir com a mesma translucidez aos protagonistas da vida real no meio rural, da política, da 

pesquisa e da extensão.  

No final dos anos 70 do século XX surgem no meio rural brasileiro e cearense, 

diversas propostas de agricultura alternativa frente à modernização da agricultura que se 

caracteriza fortemente pelo uso de insumos industriais e pela monocultura conforme coloca 

Teixeira (2005, p.22): 

 

A verdade é que a modernização da agricultura segue os moldes capitalistas e tende 

a beneficiar apenas determinados produtos e produtores, tendendo a fortalecer a 

monocultura. Com a modernização ocorre o que vários autores denominam de 

“industrialização da agricultura”, tornando-a uma atividade nitidamente 

empresarial, abrindo um mercado de consumo para as indústrias de máquinas e 

insumos modernos. 

 

Ao tempo em que ocorre o abandono dos cultivos tradicionais na caatinga, 

observa-se implicações no aumento das dificuldades da Agricultura Familiar que, deixada à 

margem da modernização agrícola, sofre as consequências e padece do risco de perder toda 

uma “Agri-cultura” construída localmente, ao mesmo tempo em que se perde a riqueza sócio-

cultural e da biodiversidade que agriculturas autóctones, indígenas ou locais guardam e 

transmitem secularmente, conforme demonstram estudos de Hecht in Altieri (1999). 

É este contexto de crises de um modelo e de construção de novos paradigmas 

vitalizados por uma questão ambiental que aponta a emergência de novas formas e 

proposições teóricas para aportar ao meio rural, que me leva a uma revisitação de antigos 

conceitos e visões de mundo e de conhecimentos sobre o fazer agricultura, tais como os 

postulados da Biodinâmica fundada por Rudolph Steiner, a Teoria da Trofobiose de Francis 

Chaboussou e as Lavouras Xerófilas conforme defendidas por Guimarães Duque. A 
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Agroecologia corporifica-se resgatando os saberes tradicionais e aliando-os aos 

conhecimentos das ciências ambientais, sociais, antropológicas, sem (ainda) desprezar o 

conhecimento agronômico moderno e vem nos propor as bases cientificas para uma 

agricultura sustentável.  

Altieri et al. (1989, 1999), suscita as “Agriculturas Alternativas” ou a 

“Agricultura Sustentable”, dando sentido e forma às propostas de promover-se uma Transição 

Agroecológica na perspectiva de se implementarem sistemas produtivos tais como os 

Sistemas Agroflorestais – SAFs e os Sistemas Agrossilvopastoris, dentre outros sistemas de 

produção em bases ecológicas. 

Trabalhos consultados demonstram que caminhos apontados pela agricultura 

moderna têm trazido consequências, muitas vezes desastrosas, ao rural cearense por desprezar 

a riqueza dos ecossistemas da caatinga e vislumbram outros resultados possíveis, se fosse 

considerado o ecossistema local quando da elaboração de projetos de desenvolvimento 

regional. Apontam neste sentido trabalhos como Silva (2004) que estudou a experiência com 

Agricultura Alternativa no Assentamento Novas Vidas em Ocara CE, Lucena (2012) ao 

investigar os processos de comunicação nos caminhos seguidos por agricultores familiares do 

Cariri na perspectiva dos Sistemas Agroecológicos de produção a partir de uma tradição 

Cariri, Brasileiro (2010) que relata a experiência de catadores de Pequi (Caryocar brasiliense 

coriaceum) na Chapada do Araripe em associação a experiências agroecológicas, Medeiros 

(2012) ao estudar as tentativas de recuperação da cultura tradicional do algodão mocó através 

da Agroecologia no Rio Grande do Norte, D‟Alva (2004) que pesquisou a cultura da 

Carnaúba (Copernicia prunifera) e Pimentel (2011) estudando as potencialidades da espécie 

Cumaru (Amburana cearensis), dentre outros autores, mas percebe-se ainda uma lacuna no 

sentido de compreender os papéis dos atores da Agricultura Familiar no cenário de uma 

possível Transição Agroecológica. 

Por sua vez, na esfera da Assistência Técnica e Extensão rural (ATER) oferecida 

por Organizações Não Governamentais (ONGs), tem-se demostrado uma busca por 

aprofundamento de diversas propostas de “Agriculturas Alternativas”, no sentido de promover 

uma Transição Agroecológica. Notadamente a partir do final dos anos 80, no Cariri cearense, 

passam a tomar corpo iniciativas pontuais levadas a efeito por organizações como a 

Associação Cristã de Base (ACB) e entidades de base como os Sindicatos de Trabalhadores 

Rurais dentre outras.  

É assim que o discurso agroecológico, passa a figurar em muitos projetos 

conduzidos por estas organizações e movimentos sociais com atuação no meio rural, 
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indicando uma intencionalidade de se promover uma Transição Agroecológica, assim 

compreendida mais recentemente por Caporal (2009a, p. 19), quando afirma: 

 

A transição para agriculturas de base ecológica requer o estabelecimento de um 

processo capaz de implementar mudanças multilineares e graduais nas formas de 

manejo e no desenho dos agroecossistemas. Isto é, buscar a superação de um modelo 

agroquímico e de monoculturas, que já se mostrou excludente e sócio-

ambientalmente inadequado por formas mais modernas de agriculturas que 

incorporem princípios e tecnologias de base ecológica. Mais do que mudar práticas 

agrícolas, trata-se de mudanças em políticas e em enfoques econômicos e 

socioculturais que regem os processos de desenvolvimento. 

 

Este caminhar é fortalecido ultimamente na esfera institucional quando o Estado 

brasileiro incorpora o conceito de Transição Agroecológica através do Decreto Nº 7.794 de 20 

de agosto de 2012 que Institui a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica em 

seu Art. 2º, INCISO IV define Transição Agroecológica da seguinte forma: 

 

IV - transição agroecológica - processo gradual de mudança de práticas e de manejo 

de agroecossistemas, tradicionais ou convencionais, por meio da transformação das 

bases produtivas e sociais do uso da terra e dos recursos naturais, que levem a 

sistemas de agricultura que incorporem princípios e tecnologias de base ecológica. 

(BRASIL, 2012a). 

 

Cabe-nos, neste estudo, investigar que passos e estratégias se delineiam na 

Transição Agroecológica nas condições do Cariri cearense, como o conhecimento local pode 

contribuir com o desenho de sistemas agrícolas sustentáveis que harmonizem o Agro com os 

ecossistemas, que componentes ecossistêmicos estruturais devem conter um sistema de 

produção agroecológica no Cariri e como estes se relacionam entre si contribuindo para uma 

sustentabilidade regional. Com o presente trabalho, busca-se um pensar sobre as questões 

acima e outras suscitadas ao logo da pesquisa de campo, sempre tendo em mente o papel que 

agricultores familiares do Cariri desempenham na Transição Agroecológica (TA) e o 

contributo da mesma, considerando as dimensões da sustentabilidade, para o desenvolvimento 

regional sustentável. Por isso focar-se-á este estudo em experiências concretas de Transição 

Agroecológica e nos olhares de quem as conduz. 
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2 OBJETIVO GERAL 

 

Este estudo tem como objetivo geral compreender como a Transição 

Agroecológica (TA) em andamento junto a segmentos da Agricultura Familiar (AF) do 

Território da Cidadania do Cariri cearense, a partir da percepção de seus atores, pode 

contribuir para construção de uma agricultura adequada ao ambiente local e fortalecer as 

dimensões do Desenvolvimento Regional Sustentável.  

 

2.1 Objetivos específicos: 

 

a) Estudar, junto aos casos pesquisados, as relações homem-natureza-

comunidade no processo de Transição Agroecológica; 

b) Elucidar os passos seguidos e estratégias adotadas pelos atores no desenho e 

implementação de um sistema de produção agroecológica nas condições do cariri; 

c) Identificar os elementos estruturais para composição de um sistema de 

produção agroecológica para o Cariri cearense; 

d) Delinear as contribuições da Agroecologia para o Desenvolvimento 

Regional Sustentável no Cariri, apontando elementos indicadores de um novo 

paradigma de desenvolvimento na práxis da Transição Agroecológica junto à 

comunidade estudada. 
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3 CONTEÚDO PRE-REFLEXIVO 

 

Realizamos neste capítulo um mergulho na construção teórica, sempre cuidando 

para estarmos atentos ao âmago da investigação. Partindo de teorizações mais gerais, acerca-

se da realidade local para, a seguir, retomarmos a conceituação mais ampla, numa tentativa de 

aproximar-se da compreensão neoparadigmática embutida na Agroecologia. Neste movimento 

procura-se destacar em cada subcapítulo os conceitos que contribuam para a compreensão 

interdisciplinar com a qual nos envolvemos durante todo o estudo. Faz-se uma garimpagem 

na literatura trazendo para a nossa construção as “pedras angulares” que julgamos 

constitutivas da ponte entre o conhecimento geral e o conhecimento local. Por esta ponte 

transitaremos durante o trabalho da pesquisa-ação. 

 

3.1 Crises da Contemporaneidade e conhecimento agroecológico 

 

Rachel Carson, com seu livro “A Primavera Silenciosa” chama a atenção para a 

manipulação das moléculas orgânicas na fabricação dos químicos a fim de controlar “pragas” 

e plantas “daninhas”, denunciando de forma pioneira e consistente o impacto que estes 

produtos sintéticos podem causar aos solos, à saúde humana e à vida em geral. 

Encontramo-nos agora, no ponto em que duas estradas divergem. Todavia, ao 

contrário das estradas do familiar poema de Robert Frost, elas não são igualmente 

boas. A estrada pela qual temos estado viajando por tão longo tempo é ilusoriamente 

fácil: uma superestrada de pavimentação lisa, pela qual avançamos em grande 

velocidade; mas, na sua extremidade final, o que há é o desastre; o outro ramo da 

estrada – o ramo „menos transitado‟ – oferece a nossa última, a nossa agora única 

oportunidade de chegar a um destino que assegure a preservação da nossa Terra. A 

escolha, afinal de contas, nós é que temos de fazer. Se, depois de sofrer tanto, nós 

afirmamos, por fim, o nosso „direito de saber‟ – e se, sabendo, concluímos que 

estamos sendo solicitados a tomar providências insensatas e a assumir riscos 

assustadores – então já não deveríamos mais aceitar o conselho daqueles que nos 

dizem que devemos encher o nosso mundo com substâncias químicas venenosas; 

deveríamos dar uma olhada ao redor de nós mesmos, e ver quais são os outros rumos 

que se encontram abertos à nossa iniciativa (CARSON, 1962 p. 285-286). 

 

Naquele momento, Carson antevê a emergência de uma crise ambiental. Esta 

percepção voltaria à tona com mais força no início dos anos 1970 através da Conferência de 

Estocolmo, ocorrida em 1972, e dos apontamentos do Clube de Roma que propiciou ao grupo 

de pesquisadores liderado por Dennis L. Meadows publicar em 1972 "Os Limites do 

crescimento". 

Na contemporaneidade se sucedem várias crises que são percebidas de maneiras 

diversas, em maior ou menor dimensão pelos protagonistas sociais, políticos, empresários e 
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por pesquisadores de várias áreas do conhecimento. É neste sentido que se fala de crises 

econômicas, sociais, políticas, ambientais e, finalmente, crise paradigmática. Há indícios de 

que a forte crença no paradigma vigente: a economia, como motor e a ciência positiva como 

cérebro, capazes de gerar soluções para todos os problemas ad infinitum, começa a esvair-se. 

A percepção dominante de que as crises se situavam no âmbito da economia e que 

as demais crises nada mais eram que desdobramentos desta, ecoando em crises sociais e 

políticas, começa a mudar. Incorporam-se outros campos de visão de outras áreas do 

conhecimento, como a ecologia, a física e a filosofia, o que sugere uma crise paradigmática 

que põe em cheque visões de mundo e vão além da lógica da economia de mercado, pois se as 

relações de exploração do homem sobre a natureza levam-nos a uma destruição, somente esse 

mesmo humano tem a capacidade de percebê-la e corrigir os rumos da sua caminhada a tempo 

de evitar o desastre. Nesse sentido ODUM, (1988 p. 346) coloca, 

 

Quando o „estudo da casa‟ (Ecologia) e a „administração da casa‟ (Economia) 

puderem fundir-se, e quando a ética puder ser estendida para incluir o ambiente, 

além dos valores humanos, então poderemos realmente ser otimistas em relação ao 

futuro da humanidade. 

 

Neste mesmo caminho Boff (1996), aponta que estaria em curso outra crise que é 

ecológica e paradigmática, ou seja, que nos remete ao pensar como o homem, 

hegemonicamente atua segundo interesses, fundamentado na ciência positiva e utilizando-se 

da capacidade técnica instalada sob o prisma de uma determinada cultura. Para o autor, está 

no centro desta crise a seguinte questão: 

 

[...] é possível manter a lógica de acumulação, de crescimento ilimitado e ao mesmo 

tempo evitar a quebra dos sistemas ecológicos, a frustração de seu futuro pelo 

desaparecimento das espécies, a depredação dos recursos naturais sobre os quais as 

gerações futuras também têm direito? Não há um antagonismo entre o nosso 

paradigma hegemônico de existência e a preservação da integridade da comunidade 

terrestre e cósmica? (BOFF, 1996 p. 25-26). 

 

Há, portanto, por parte de vários autores, a percepção de uma crise de paradigma 

que, pondo em questionamento o sistema de produção material expresso na degradação e 

esgotamento ambiental, no desequilíbrio social, aponta também para a necessidade de uma 

nova abordagem epistemológica. 

Pouco a pouco a percepção se amplia e extrapola a visão economicista, assumindo 

outros contornos mais amplos para além de crises setorizadas nos sistemas econômicos. Para 

Sachs, Lopes e Dowbor (2013, p. 1) o que mais assusta não são as inúmeras crises 

contemporâneas, mas sim,  
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Uma convergência impressionante de tendências críticas, da sinergia de um conjunto 

de comportamentos até compreensíveis, mas profundamente irresponsáveis, e 

frequentemente criminosos, que assolam a nossa pequena espaçonave.  

 

Nossa pesquisa parte do pressuposto que está a caminho, no bojo da crise 

multidimensional da contemporaneidade a gestação de um novo paradigma. Dessa forma, 

trabalhamos com o entendimento de que a construção deste paradigma se dá a partir da 

superação do paradigma disciplinar e da visão de uma realidade segmentada, para constituição 

de algo que não é a simples soma das partes, ou seja, almeja-se neste trabalho uma 

transdisciplinaridade, como nos apresenta Gomes (1999 p. 13): 

 

Para a tentativa de construção de um marco geral para o pluralismo metodológico 

eepistemológico se destacam alguns elementos e concepções teóricas. Algumas 

delas estão diretamente relacionadas com as questões sociais, ambientais, 

econômicas, técnicas ou metodológicas que envolvem a produção e circulação do 

conhecimento agrário ou a convivência e relação entre o ser humano e a natureza. 

 

As perspectivas esboçadas ao longo deste trabalho perpassam pelos campos da 

economia e da agronomia, entremeiam a sociologia, antropologia, pedagogia, procurando 

estabelecer diálogos entre estes conhecimentos na busca da compreensão do fenômeno 

estudado, ancoram na ecologia e, finalmente, fundem-se em agroecologia, conforme nos 

apresenta Caporal (2009b, p. 4): 

 

[...] a Agroecologia busca integrar os saberes históricos dos agricultores com os 

conhecimentos de diferentes ciências, permitindo, tanto a compreensão, análise e 

crítica do atual modelo do desenvolvimento e de agricultura, como o 

estabelecimento de novas estratégias para o desenvolvimento rural e novos desenhos 

de agriculturas mais sustentáveis, desde uma abordagem transdisciplinar, holística. 

 

Ou seja, esta pesquisa se dá no âmbito de uma nova ciência que se gesta no 

interior destas muitas crises, incorporando a visão de outros campos do conhecimento, 

alargando-os numa perspectiva holística. A seguir, passamos a descrever aspectos de cada 

uma das perspectivas que consideramos importantes no processo da Transição Agroecológica. 

 

3.2 Capitalismo e submissão da natureza: Modernização conservadora versus 

Agricultura Familiar 

 

Já em O Manifesto Comunista de 1848, Karl Marx afirmava: 

 

A burguesia submeteu o campo à dominação da cidade. Criou cidades enormes, 

aumentou num grau elevado o número da população urbana face à rural, e deste 

modo arrancou uma parte significativa da população à idiotia [Idiotismus] da vida 

rural. Assim como tornou dependente o campo da cidade, [tornou dependentes] os 
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países bárbaros e semibárbaros dos civilizados, os povos agrícolas dos povos 

burgueses, o Oriente do Ocidente. (MARX; ENGELS, 1997, p. 33-34). 
 

Por muito tempo, parte significativa dos teóricos, inclusive brasileiros, considerou 

o modo de produção camponês como um “estado de atraso” que deveria ser superado pelas 

“forças progressistas do capital” e, assim, tentou-se minimizar expressões tradicionais de uma 

“produção camponesa”, muitas vezes considerada um empecilho ao desenvolvimento. Como 

afirma Pezarico et al. (2011, p. 2): 

 

Em virtude das múltiplas estratégias de reprodução do capital, como sistema 

hegemônico, de predomínio na sociedade atual, muitas vezes somos induzidos a 

desconsiderar outros modos de produção, ou ainda, considerá-los como modos em 

transição, rumo ao seu desaparecimento. Assim, para refletir sobre o campesinato e 

sua racionalidade partimos da ideia de que o modo de produção capitalista não 

constitui uma única forma de produção existente, mas que influencia e se reorganiza 

também a partir de outros modos.  

 

A visão marxista nos fornece uma compreensão dos diversos estágios de 

desenvolvimento das forças produtivas nas sociedades humanas, tal como a seguir definidas 

por Cohen (2010, p. 64): 

 

As forças produtivas são as edificações e os meios utilizados no processo de 

produção: meios de produção, de um lado, e força de trabalho, de outro. Os meios de 

produção são recursos produtivos físicos: ferramentas, maquinaria, matéria-prima, 

espaço físico etc. A força de trabalho inclui não apenas a força física dos produtores, 

mas também suas habilidades e seu conhecimento técnico (que eles necessariamente 

não dominam), aplicados quando trabalham. 

 

Em seu trabalho clássico A origem da Família, da Propriedade Privada e do 

Estado, Engels (1984) faz uma análise da evolução histórica, relacionando as formações 

econômicas com as organizações dos grupos sociais, segundo o modo pelo qual se realiza a 

produção material e são apropriados os seus resultados: Comunismo Primitivo, Barbárie, 

Escravismo, Feudalismo e Capitalismo [...] Neste trabalho aponta o Estado atual como 

consequência das mudanças operadas no seio da sociedade desde a primeira divisão social do 

trabalho até a formação de classes antagônicas e o domínio de uma classe sobre outras, 

culminando com a atual separação entre cidade e campo e fazendo prevalecer o domínio 

daquela sobre este. 

Ao explicar como ocorre a exploração e a acumulação capitalista, Marx 

desenvolve o conceito de mais valia, definida de forma resumida como a parte não paga do 

trabalho mobilizado na produção de mercadorias e fonte de lucros que fazem crescer o capital 

(MARX, 1980). Ou seja, o capitalista, ao investir dinheiro numa produção busca o lucro, 

segundo a fórmula D – M – D‟ ou C – T – C‟ que é uma explicação simplificada do ciclo de 
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produção de mercadorias e acumulação de capital pelos capitalistas, onde D = dinheiro, M = 

mercadoria, C = Capital e T = trabalho. O capitalista aplica Dinheiro, obtém uma Mercadoria 

e a vende com a finalidade de obter mais dinheiro, de forma que a cada ciclo o dinheiro é 

recriado e assim transformado em capital.  

Marx enfatiza a diferença entre a produção social e produção individual, fazendo-

nos ver que no Modo de Produção Capitalista a produção é social, diferenciando-se da 

produção individual onde se aplica um recurso para produção de algo a fim de satisfazer a si 

ou a seus entes mais próximos, como ocorre na agricultura camponesa. 

 

Um homem que produz um objeto para seu uso pessoal direto, pelo fato de consumir 

ele próprio, cria um produto, mas não uma mercadoria [...] para produzir uma 

mercadoria, é necessário que esse homem produza não só um artigo que satisfaça 

qualquer carência social, mas também que o trabalho nele incorporado represente 

um elemento ou fração da soma total do trabalho utilizado pela sociedade. (MARX, 

1980, p. 29). 

 

Ainda segundo Marx (1980), no capitalismo a força de trabalho nada mais é que 

uma mercadoria, sendo o salário a parte paga desta, porém remanescendo uma parte não paga, 

a mais valia, assim afirmando a natureza espoliativa do capitalismo. Para isso ser possível é 

necessário que os meios de produção estejam no domínio de proprietários capitalistas e isso é 

garantido pelo Estado capitalista, conforme afirma Marx e Engels (1997, p. 31) “O moderno 

poder de Estado é apenas uma comissão que administra os negócios comunitários de toda a 

classe burguesa”. 

De acordo com a compreensão marxista, a Revolução Industrial possibilitou ao 

mesmo tempo um desenvolvimento extraordinário das Forças Produtivas, a concentração dos 

Meios de Produção nas mãos de capitalistas para que pudessem movimentá-las no intuito de 

atingir seu objetivo primeiro: o lucro. Marx e Engels, (1997), elucidando a lógica dominante 

da classe burguesa, coloca: 

 

A burguesia, pela sua * exploração do mercado mundial, configurou de um modo 

cosmopolita a produção e o consumo de todos os países. Para grande pesar dos 

reacionários, tirou à indústria o solo nacional onde firmava os pés. As antiquíssimas 

indústrias nacionais foram aniquiladas, e são ainda diariamente aniquiladas. São 

desalojadas por novas indústrias cuja introdução se torna uma questão vital para 

todas as nações civilizadas, por indústrias que já não laboram matérias-primas 

nativas, mas matérias-primas oriundas das zonas mais afastadas, e cujos fabricos são 

consumidos não só no próprio país como simultaneamente em todas as partes do 

mundo. Para o lugar das velhas necessidades, satisfeitas por artigos do país, entram 

[necessidades] novas que exigem para a sua satisfação os produtos dos países e dos 

climas mais longínquos. (MARX; ENGELS, 1997, p. 33). 

 

Este modo de produção, através das diversas expressões políticas assumidas desde 

o seu nascimento até o momento, tem se pautado por uma busca exacerbada do produtivismo 
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e do lucro, da transformação dos “bens livres” em “bens econômicos” (ou precificação de 

bens antes considerados de uso comum), depreda a natureza em nome do progresso.  

 

Esse momento é também marcado pelo fim do Modo de Produção Feudal e o 

surgimento do Modo de Produção Capitalista, que, transfigurando-se ao longo do 

tempo, é ainda hoje hegemônico. A crescente urbanização, bem como o crescimento 

exorbitante da população, a mudança da noção de distância e o poderio do mercado 

em detrimento da sociedade marcam essa época, quando a natureza é transformada 

em recurso natural e o homem em recurso humano. (CHACON, 2003, p. 67). 

 

O materialismo histórico, com relação à natureza da exploração capitalista, nos 

apresenta como o capitalismo tem adentrado ao campo, promovendo sob várias feições a sua 

busca incondicional pela produtividade da terra como meio para aumentar os lucros como um 

fim em si.  Trazendo o aporte da teoria marxista para entendermos o que se passou com a 

agricultura brasileira, vários autores discutem uma “modernização ou industrialização” 

conservadora promovida pelo capital no campo brasileiro. Nesta direção, Pires e Ramos 

(2009, p. 420) coloca que: 

 

Em síntese o processo de modernização da agricultura reforçou a heterogeneidade da 

agricultura nacional, pois ampliou os hiatos existentes entre os produtores rurais 

demandadores de inovações mecânicas, físico-químicas e biológicas e os produtores 

de subsistência. No caso dos produtores tecnificados, sua articulação aconteceu no 

interior dos elos das cadeias produtivas dos vários complexos agroindustriais. 

 

As políticas públicas no Brasil, por muito tempo se voltaram para a superação 

deste “estado de atraso” no campo e buscaram dotar o campo (a grande propriedade) de uma 

face “mais moderna”, o que tem sido alcançado nos últimos 50-60 anos, principalmente a 

partir dos governos militares que impulsionaram esta tendência por intermédio do pacote 

tecnológico da Revolução Verde. O conjunto dessas mudanças ficou conhecido por 

“modernização conservadora”, conforme apontam autores como Teixeira (2005), Pires e 

Ramos (2009).  

Nossa percepção é que a expressão dominante da agricultura no Brasil há muito 

esteve e continua voltada para uma afirmação, cada vez com maior força, de uma grande 

agricultura capitalizada, fortemente insumista e mecanizada, extenuante de recursos hídricos e 

solos e com fortes impactos sociais e ambientais conforme Abreu (1994) e Rigoto (2012). 

Corroborando com isso Fernandes (2010, p.77) apud.  Amorim (2013 p. 311): 

 

[...] ainda acrescenta o uso de novas tecnologias que, no campo, exige trabalho 

qualificado e especializado enquanto elimina trabalho manual, em observância à 

tendência crescente da composição orgânica de capital inerente ao modo capitalista 

de produção que se expressa, de acordo com Paulino (2008, p. 221 e 222), por meio 

da tecnificação, mecanização e utilização progressiva de agrotóxicos. 
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Ainda segundo Pires e Ramos (2009) o termo modernização conservadora, 

inicialmente cunhado por estudiosos para explicar a transformação do campo em países como 

Alemanha e Japão tem sido usado por autores nacionais para mostrar como, ao longo da 

história nacional, aconteceu o prevalecimento das médias e grandes unidades de exploração 

agrícola em detrimento das pequenas unidades de produção familiares ou unidades 

camponesas. No interior da modernização conservadora em andamento no Brasil aconteceu a 

chamada “Revolução Verde” que é entendida como sendo um 

 

[...] modelo de modernização conservadora do regime militar, atendendo aos 

interesses que promoviam o pacote tecnológico da revolução verde, em meados da 

década de 60, que se acentuou o significado da migração rural-urbana e da 

concentração em cidades cada vez maiores. (MARTINE; GARCIA, 1987, p. 61 

apud. PIRES; RAMOS, 2009, p. 417). 

 

De fato, a pesquisa, a extensão, os financiamentos públicos para fortalecimento da 

estrutura produtiva, têm-se voltado, particularmente nas últimas décadas, para a dinamização 

do agronegócio exportador, em detrimento da pequena agricultura desenvolvida pelos 

agricultores familiares ou “camponeses” e contribuindo para uma perda de identidade rural 

deste segmento, conforme nos aponta Petersen (2009, p. 88), 

 

Essa dinâmica de retroalimentação entre ciência e mercados agrícolas foi o fator 

determinante para a disseminação e a sustentação do modelo baseado na 

concentração da terra, na especialização e na homogeneização produtiva dos 

territórios rurais, representado pelas monoculturas e pelos criatórios industriais 

intensivos. Isso porque a expansão da lógica econômica de tendência estruturante e 

fundada no crescimento das escalas de produção depende da contínua geração de 

técnicas e padrões normativos por parte da comunidade científica para que os 

processos produtivos e regras institucionais sejam progressivamente uniformizados, 

assegurando assim um crescente controle do capital sobre o mundo natural e o 

mundo social.  

 

Cabe observar que, mesmo com essa modernização conservadora ocorrida no 

espaço agrário brasileiro, permanece a pequena propriedade camponesa ou familiar. O seu 

desaparecimento previsto pelo “desenvolvimento das forças produtivas”, conforme coloca 

parte significativa dos teóricos, mormente aqueles defensores da modernização da agricultura 

como forma de “redenção do atraso” e “solução do problema na fome no mundo”, não 

aconteceu. Como afirma Mészaros (1996) apud Tiriba e Sichi (2012, p.11): 

 

Apesar da produção destrutiva do capital (MÉSZAROS, 1996), em pleno século 

XXI, as comunidades campesinas (e entre elas, as indígenas), desenvolvem a 

capacidade de preservar suas identidades, insistindo em formas de produzir e 

consumir que se contrapõem a perversa lógica do mercado capitalista, no qual a 

força de trabalho também se configura como uma mercadoria.  
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Persiste, uma exploração familiar que não se dobra à lógica da industrialização do 

campo nem desaparece e, objetivamente, estudos têm reconhecido seu papel tanto na 

produção como na reprodução de uma ruralidade. O abandono de quase sempre e mesmo a 

intencionalidade de certas políticas públicas, principalmente a partir dos anos 1960 (políticas 

modernizantes) em destruir a agricultura camponesa, como foi anteriormente discutido, não a 

fez desaparecer. Entrincheirada em seus redutos por todas as regiões do país, ela persiste sob 

novas formas, demonstrando sua importância nas características da produção conforme afirma 

Toscano, 2003; Pereira, 2004; Nead; Fipe, 2007 apud De Benedicto et. al., (2010, p. 5): 

 

 Estudos realizados pelo Fundo das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação 

(FAO) revelam que cerca de 60% dos alimentos consumidos pela população 

brasileira vêm da produção rural e quase 40% do Valor Bruto da Produção 

Agropecuária são produzidos por agricultores familiares. O mesmo estudo revela 

que, dentre outros, 84% da mandioca, 70% do feijão (alimento básico do brasileiro), 

54% da bovinocultura de leite, 49% do milho, 40% de aves e ovos e 31% do arroz 

vem da agricultura familiar brasileira. 

 

O próprio Estado brasileiro, nas últimas décadas se vê obrigado a reconhecer a 

importância da produção camponesa dando-lhe status de Agricultura Familiar (AF) e fazendo 

surgir dentro do aparato de Estado a Política Nacional da Agricultura Familiar e 

Empreendimentos Familiares Rurais, respaldada na Lei Nº 11.326, de 24 de julho de 2006. 

Utilizaremos no presente estudo a definição referida nesta Lei em seu Art. 3º, como referência 

central para Agricultura Familiar (BOX 01, Vide ANEXO 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOX 01: 

Art. 3
o
 Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar 

rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo,  simultaneamente, aos 

seguintes requisitos: 

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais;  

II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas 

do seu estabelecimento ou empreendimento; 

III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do 

seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder 

Executivo;    (Redação dada pela Lei nº 12.512, de 2011) 

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.  

(BRASIL, 2006a, p. 1). 
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Neste contexto surge o PRONAF – Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar, que, segundo Bataglin e Corona (2010, p. 11) “[...] como política 

pública de apoio à Agricultura Familiar preconiza em seus princípios orientadores o 

Desenvolvimento Sustentável, abordando as três dimensões consideradas por Sachs (1993)”. 

Ou seja, ao mesmo tempo em que promove de forma determinante a 

modernização conservadora da agricultura, o Estado Brasileiro dá passos tímidos, mas 

importantes, no sentido do apoio a uma Agricultura Familiar conforme determina a LEI Nº 

11.326. De um lado, prevaleceu e prevalece o grosso do aporte técnico-financeiro patrocinado 

pelo Estado a serviço da lógica da modernização conservadora da agricultura brasileira, que 

se mantem centrada na grande propriedade empresarial-capitalista, dependente do capital 

financeiro e buscando ganhos de escala e produtividade de capital (nem sempre possíveis), 

com fins agromercantis como tem sido a principal característica da agricultura empresarial. 

Na outra mão, está a agricultura camponesa ou familiar, centralizada no valor agregado, 

intensiva em uso de mão de obra familiar, onde prevalece a coprodução com os fatores 

naturais (“capital ecológico”) ao invés dos fatores de capital, conforme Ploeg (2009, p.17-32). 

É neste espaço contraditório que se coloca a caminho o enfrentamento de visões 

distintas de desenvolvimento. A Agricultura Familiar mantem-se à margem e resiste na 

medida de sua inserção e capilaridade junto aos movimentos sociais. Isto se reflete num 

embate ideológico previsível de concepções de desenvolvimento no interior a estrutura do 

Estado. Entende-se que, apesar das tentativas de orientar a Agricultura Familiar camponesa 

para sua integração à agricultura capitalista ou agronegócio, a exemplo do que vem ocorrendo 

na suinocultura, fruticultura, avicultura, pecuária leiteira, há “um novo lugar para a agricultura 

familiar” conforme estima Weid (2009, p. 47-66). Ou seja, há para a Agricultura Familiar 

uma missão estratégica muito mais significativa dentro de qualquer país, que não sua pura 

inserção no mercado, bastando para isso a mudança do foco da agricultura tradicional para os 

sistemas de produção em bases agroecológicas. 

Com base nesta compreensão, valorizamos neste estudo aqueles agricultores que 

não se incorporam na lógica monocultural, produtivista, capitalista (CANUTO, 2004) e 

permaneceram no campo, situados à margem da modernização conservadora, enveredam por 

um caminho contrário aos pacotes tecnológicos da Revolução Verde (insumos químicos, 

agrotóxicos, mecanização, irrigação), à Transgenia e à Biotecnologia, buscando alternativas 

de construção de uma agricultura com base no paradigma agroecológico. A Transição 

Agroecológica apresenta-se como uma rota possível a esta resistência com vistas à agricultura 

sustentável. 
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3.3 Agroecologia: ciência, novo paradigma e nova ética 

 

A agroecologia é entendida aqui no seu sentido mais amplo incluindo uma visão 

ecológica, uma perspectiva social e uma intenção produtiva. Altieri (1999), ao se ocupar com 

a construção epistemológica da Agroecologia enquanto ciência reconhece na Agroecologia 

uma face disciplinar, e neste sentido afirma que, enquanto ciência, a Agroecologia se propõe a 

estudar os agroecossistemas segundo certos princípios baseados na ecologia, na sociedade e 

nas teorias sistêmicas com o propósito de desenvolver estilos de agriculturas sustentáveis. 

Assim, a Agroecologia propõe as bases científicas para apoiar o processo de transição para 

uma agricultura sustentável nas suas diversas manifestações e/ou denominações.  

Nesta mesma direção, com base no Quadro 1, Norgaard e Sikor (1999, p.32), 

mostram as diferenciações epistemológicas entre as premissas filosóficas das ciências 

modernas (com as quais se afiliam ciências agrícolas convencionais) e as premissas de uma 

Agricultura Alternativa ou Sustentável, fazendo um comparativo que nos permite aprofundar 

no entendimento das diferenças entre as premissas dominantes na Agricultura moderna e 

aquelas apresentadas pela Agroecologia.  

 

Quadro 1 – Premissas dominantes da ciência moderna e suas premissas alternativas. 

Fonte: Norgaard e Sikor In: Altieri (1999, p.32). Trad. do autor. 



35 
 

O Quadro 1, previamente apresentado, sintetiza a agroecologia como uma 

desconstrução do paradigma da modernização, pois se dá em novas bases epistemológicas, daí 

porque valorizar outros ramos das ciências que não aqueles centrados no produtivismo em que 

se baseia a Agronomia. Enquanto a ciência agronômica tem como paradigma epistemológico 

a aceitação que o objeto de estudo é a produção em si e por isso valoriza sobremodo a 

experiência em laboratório ou em campo para confirmação de suas verdades científicas, a 

agroecologia é entendida no sentido mais amplo incluindo uma visão ecológica, uma 

perspectiva social e uma intenção produtiva (ALTIERI, 1999), por isso agroecologistas 

“tendem a ser mais pluralistas metodologicamente”, conforme Norgaard e Sikor (1999). 

As realidades em que se situam os pesquisadores, extensionistas e agricultores 

praticantes da Agroecologia, oferecem pontos de visada únicos. Estes pontos de observação 

em que os atores se põem frente a frente com o objeto permitem-lhes enfoques diferenciados, 

daí porque a originalidade de cada elaboração. Cada enfoque tem sua importância relativa e 

sua necessidade objetiva, pois emana da percepção de cada ator num espaço-tempo. 

Conforme mostra a Figura 1, os esforços teórico-metodológicos e práticos co-evoluem 

(ALTIERI, 1999) e devem dialogar na busca de uma realidade totalizante de modo a compor 

a percepção holística exigível pelo novo paradigma propugnado pela Agroecologia. 

 

Figura 1 - Coevolução de conhecimento, valores, organização social, tecnologia e sistema 

biológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudar, pois, as relações de uma comunidade com o ambiente em que está imersa 

e com seu entorno carece de adentrar no campo da ecologia e da antropologia cultural bem 

como no campo das organizações sociais, da história, da ética para, e a seguir, compreender 

como ocorrem mudanças de cultura, atitudes, práticas produtivas e vivenciais. 

CONHECIMENTO 

SISTEMA DE VALORES 
ORGANIZAÇÃO 

TECNOLOGIAS SISTEMA BIOLÓGICO 

Fonte: Norgaard e Sikor  In: Altieri (1999, p.34). Trad. do autor. 
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Para efeito do presente trabalho, procurar-se-á promover um encontro dialógico 

entre autores já consagrados no campo do conhecimento agroecológico de modo a promover 

uma discussão construtiva a partir de seus ângulos de visada com as percepções das famílias 

estudadas. Desta forma, ao referir-se a Agroecologia, estar-se-á referindo ao conhecimento 

em processo de construção, segundo suas diversas miradas e segundo seus ecos junto aos 

atores da Transição Agroecológica. 

 

3.3.1 Perspectiva ecológica da agroecologia 

 

Segundo Odum (1988), a palavra ecologia surge com Ernst Haeckel (1869), 

adquire status de ciência já no início do século 20, ganha corpo gradativamente até se 

desprender da Biologia e passar a ter conexões como com outras ciências. Porém, é a partir 

final dos anos 1970 que a ecologia ganha popularidade através do ambientalismo, 

principalmente por conta da descoberta dos fenômenos da poluição e degradação da natureza. 

A palavra Ecologia deriva de Oikos e de Logos, palavras gregas que significam “casa” e 

“estudo” respectivamente. Assim sendo, Ecologia significa o estudo da casa (ambiente) e de 

todos os organismos que vivem na mesma, bem como os processos funcionais que permitem 

sua habitação.  

A Ecologia assume uma pretensão de deslindar a totalidade das relações entre o 

lugar e seus ocupantes, ou seja, os ecossistemas, dando lugar a uma visão ecossistêmica:  

 

O ecossistema é a unidade funcional básica na ecologia, pois inclui tanto os 

organismos quanto o ambiente abiótico; cada um destes fatores influencia as 

propriedades do outro e cada um é necessário para a manutenção da vida, como a 

conhecemos, na terra. Este nível de organização deve ser nossa primeira 

preocupação se quisermos que nossa sociedade inicie a implementação de soluções 

holísticas para os problemas que estão aparecendo agora ao nível do bioma e da 

biosfera. (ODUM, 1988, p. 9). 

 

A abordagem sistêmica instrumentalizará nossa pesquisa no sentido de colimar 

como ocorrem as relações entre quem produz e seu campo de produção, buscando-se colher as 

percepções de produtores como sujeitos que são de ações sobre o sistema e seu entorno, de 

suas partes constituintes sem abstraí-las do todo, bem como das relações que se estabelecem 

no processo, também segundo valores, de propriedades pré-existentes e inclusive de novas 

propriedades que venham a emergir como é esperado dos sistemas agroecológicos. Neste 

sentido Odum (1988, p. 4) resgata a percepção do senso comum para afirmar que:  

 

Cada nível de um biossistema possui propriedades emergentes e variância reduzida, 

além de uma soma dos atributos dos seus componentes subsistêmicos. O antigo 
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conhecimento popular de que a floresta é mais do que uma mera coleção de árvores 

é realmente um princípio operacional básico da ecologia. 

 

Resiliência, Estabilidade, Produtividade, Conservação da energia e Entropia são 

conceitos amiúde utilizados para o entendimento de sistemas de produção em bases 

agroecológicas. Estes são conceitos oriundos da mecânica, usuais em outras ciências, como 

geografia, sociologia, medicina, psicologia e ecologia e tendo mais recentemente uma 

aplicação interdisciplinar bastante eficaz para compreender os sistemas mecânicos, 

biológicos, agrícolas, cibernéticos, ecossistêmicos, dentre outros.  

Entende-se por Resiliência a capacidade de um material, um organismo ou um 

sistema retornar à sua condição prévia quando acometido de alguma perturbação (ODUM, 

1988) que pode ser de origem natural (mecânica, geológica, climática, biológica...) ou 

antrópica. Portanto, um sistema em equilíbrio natural apresenta-se bastante resiliente ou 

estável, já um sistema artificial, por ser altamente dependente de energia externa (como os 

agroecossistemas), possui baixa estabilidade. Altieri, (1999) apresenta o Quadro 2, que nos 

ajuda entender a dinâmica de equilibração ocorrente, tendo em um polo os ecossistemas 

naturais e, no outro, os agroecossistemas. 

 

Quadro 2– Diferenças estruturais e funcionais entre os ecossistemas naturais e os 

agroecossistemas (modificado de ODUM, 1969). 

Característica Agroecossistema Ecossistema Natural 

Produtividade líquida Alta Média 

Cadeias tróficas Simples, linear Complexas 

Diversidade de espécies Baixa Grande 

Diversidade genética Baixa Grande 

Ciclos minerais Abertos Fechados 

Estabilidade (resiliência) Baixa Alta 

Entropia Alta Baixa 

Controle humano Definido Não necessário 

Permanência temporal Curta Longa 

Heterogeneidade do 

habitat 
Simples Complexa 

Fenologia Sincronizada Sazonal 

Maturidade 
Imaturo, com plantas pioneiras na 

sucessão ecológica 
Maduro com clímax 

Fonte: (ALTIERI, 1999 p. 61) (trad. do autor).  

 

Trazendo o conceito para o âmbito da atividade agrícola, Salazar, (2012, p. 15), ao 

analisar a resiliência da agricultura camponesa verifica que: 
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A análise do comportamento da agricultura depois de fortes acontecimentos 

climáticos atípicos tem mostrado que a resistência aos desastres climáticos está 

intimamente relacionada com a biodiversidade presente nos sistemas de produção. 

 

Holt-Giménez (2002) apud Salazar (2012, p. 15), afirma que: 

 

Agricultores da América Central que utilizavam práticas como consórcio de cultivos 

e Sistemas Agroflorestais, tiveram seus cultivos menos prejudicados que outros 

vizinhos que possuíam monocultivos por ocasião da passagem do furacão Mitch. 

 

Portanto, o conceito de resiliência associa-se à estabilidade dos sistemas e pode 

ser aproximado para a recuperação de áreas degradadas bem como para avaliar a capacidade 

dos solos, nas áreas pesquisadas, responderem às práticas agroecológicas associadas ao 

reflorestamento.  

 

A reabilitação de áreas degradadas começa pelo seu isolamento das perturbações que 

provocaram a sua degradação e, a depender da manutenção ou não da resiliência, 

depende da reintrodução ou enriquecimento da vegetação, além da adoção de 

práticas de manejo adequadas para que aconteça. Aos poucos, a vegetação se 

desenvolve, propiciando o surgimento de novas formas de vida, inclusive da fauna 

do solo. (PEREIRA, 2011, p. 57). 

 

Na mesma direção, Hecht in: Altieri (1999) coloca que através da agroecologia 

busca-se um reequilíbrio sistêmico nos processos internos de um sistema, que ocorre quando a 

relação de produtores com sua propriedade se dá em bases ecologicamente equilibradas: 

 

En el corazón de la agroecología está la idea que un campo de cultivo es un 

ecossistema dentro del cual los procesos ecológicos que ocurren en otras 

formaciones vegetales, tales como ciclos de nutrientes, interacción de 

depredador/presa, competencia, comensalía y cambios sucesionales, también se dan. 

La agroecología se centra en las relaciones ecológicas en el campo y su propósito es 

iluminar la forma, la dinámica y las funciones de esta relación (HECHT in 

ALTIERI, 1999, p. 18). 

 

De acordo com Odum (1988) todos os organismos vivos ocupam um “endereço e 

uma profissão” no ecossistema que os permitem relacionar-se dentro da cadeia alimentar de 

acordo com o papel que a natureza lhes permite. Assim, um ecossistema apresenta uma 

estrutura trófica (de trophe, nutrição) formada por estratos, níveis tróficos e seus papéis, como 

apresentado no Quadro 3. 
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Quadro 3 – Os estratos, níveis tróficos e papeis desempenhados pelos organismos nos 

ecossistemas. 

ESTRATOS NÍVEIS TRÓFICOS PAPÉIS 

Autotrófico ou auto-alimentador 

composto de plantas que apresentam 

clorofila e fazema fotossíntese e a partir 

desta sintetizam seus próprios alimentos. 

As plantas, ao fixarem a energia 

luminosa, produzem substâncias 

orgânicas complexas a partir de 

substâncias inorgânicas simples e de 

outro estrato. 

 

Heterotrófico ou alimentador de outros, 

composto por solos e sedimentos, 

matéria em decomposição, raízes etc. 

Substâncias inorgânicas 

(carbono, nitrogênio, gás 

carbônico, água e outras); 

 

Compostos orgânicos (proteínas, 

carboidratos, lipídios, 

substâncias húmicas, etc.); 

 

Ambiente atmosférico, 

hidrológico e do substrato, 

incluindo o regime climático e 

outros fatores físicos. 

Produtores - que são os 

organismos autotróficos, 

geralmente plantas; 

 

Macroconsumidores - aqueles 

que ingerem outros organismos, 

partes ou substâncias resultantes 

destes e 

 

Microconsumidores, 

saprófitasou decompositores -  
que se nutrem a partir da 

decomposição de outros 

organismos. 

Fonte: adaptação do autor In: ODUM, 1988 

 

A perspectiva ecológica, como enunciada por Odum (1988) e também 

desenvolvida por outros pesquisadores, nos leva a repensar a agricultura moderna com base 

numa ótica ecossistêmica (ODUM, 1988) e vem somar-se ao esforço epistemológico para 

conceituação de uma agricultura sustentável. 

De acordo com Odum (1988) a ciclagem de substâncias simples ou compostas 

ocorre entre os diferentes estratos e é promovida nos vários níveis tróficos por organismos 

que desempenham seus papeis no ecossistema, de modo a promover trocas energéticas, desde 

a forma mais simples (energia do sol) até pacotes de energia mais complexos (as substâncias 

complexas). A matéria orgânica é todo produto ou subproduto oriundo de processos vitais dos 

seres vivos, substâncias desprendidas destes, partes de, ou seus próprios esqueletos, por 

exemplo, esterco, folhas e serapilheira, húmus, ácidos nucleicos, urina, gases oriundos de 

decomposição ou de oxidação. Este material originário nos seres vivos, oferece proteção 

contra a incidência direta do sol, dos ventos e das chuvas sobre o terreno, funcionando como 

uma coberta que mantém umidade, favorece a uma boa estruturação e atua minimizando os 

efeitos da acidez (pH) do solo, equilibra temperaturas, regula e fornece alimento e energia 

processos biológicos e físico-quimicos no interior do solo. Ou seja, a matéria orgânica é 

geradora e mantenedora da vida, regulando as funções vitais dos organismos. 

Com base nesta compreensão, Primavesi (2003) afirma que há quatro 

condicionantes que nunca podem ser desprezados em uma produção orgânico-ecológica, dos 

quais depende a agricultura tropical: 

 

1. Suficiente Matéria Orgânica. Para a agregação e oxigenação do solo, da qual 

depende a infiltração da água, a disponibilidade dos nutrientes e o metabolismo das 

plantas; 
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2. A bio-diversidade vegetal da qual depende a diversidade da vida no solo, seja 

como simbiontes, seja de vida livre, que mobiliza os nutrientes; 

3. A cobertura do solo para evitar seu super-aquecimento, (porém com atenção à 

alelopatia ou inimizade entre as plantas p.ex. leguminosas x cebola, o girassol x 

batatinhas);  

4. O controle do vento (quebra-ventos e bosques) para não perder boa parte da 

umidade (PRIMAVESI, 2003, p.71). 

 

Altieri (1999) ao analisar a importância da água nos processos produtivos nos 

chama a atenção para além do seu papel na fisiologia da planta afirmando que a umidade pode 

influenciar nas propriedades do solo bem como no desenvolvimento da vida neste, 

interferindo nos processos sistêmicos.   

Ainda Primavesi (2003) denuncia os efeitos negativos da agricultura convencional 

moderna sobre a estrutura dos solos cultivados e propõe que outra abordagem é possível e 

necessária se quisermos enfrentar o problema da degradação dos nossos solos. No semiárido 

nordestino, o que caracteriza sua tendência à aridez, é haver uma evapotranspiração maior que 

o aporte de água aos solos pelas chuvas. Desta forma, naturalmente é promovido um 

ressecamento da superfície e das águas interiores do solo. Ocorre que no semiárido esta 

situação se agrava quando aumenta a pressão sobre o solo tanto pela ocorrência de secas 

(fenômenos naturais agravados pela ação antrópica), como por conta de desmatamentos e 

abertura de campos ocasionando perdas de fertilidade. Ainda há impacto devido à irrigação 

que promove compactação, salinização de solos e contaminação de águas. 

 

Se há erosão, enchentes-seca, o ciclo da água está interrompido na superfície de solo 

compactado. A água não consegue mais penetrar mas escorre, sulcando o solo, 

causando enchentes assoreando os rios. Mas os níveis subterrâneos de água ficam 

vazios. Não há mais nascentes, nem riachos e os rios ficam sem água. (UNO, 2003). 

Não se combatem enchentes com obras gigantescas, mas pela conscientização dos 

agricultores, para recuperar e conservar a estrutura grumosa de seus solos. Reservas 

florestais são necessárias quando o solo, pela utilização de tecnologias inadequadas 

perde sua estrutura agregada. Por outro lado, quanto mais diversificada a vegetação 

tanto melhor a agregação e tanto mais rápida a infiltração da água no solo 

(PRIMAVESI, 2003, p.71). 

 

Adotamos os conhecimentos da ecologia, incorporando a teoria sistêmica para 

compreensão dos sistemas agroecológicos, pois entendemos que a agricultura, sendo 

culturalmente e socialmente definida em um dado sistema não somente natural e não somente 

tecnológico, social ou econômico, compreendê-la em profundidade requer o entendimento 

que os conceitos sistêmicos nos oferecem. Como afirma Gliessman (2004), se buscamos um 

modo de fazer agricultura, segundo novas bases, rumo a agricultura sustentável, devemos 

entender que: 
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[…] sustainable agriculture is more. It takes on a cultural perspective as the concept 

expands to include humans and their impact on agricultural environments. 

Agricultural systems are a result of the co-evolution that occurs between culture an 

environment, and a sustainable agriculture values the human as well as the 

ecological components (GLIESSMAN, 2004, p.7). 

 

3.3.2 Os Sistemas Agroflorestais (SAFs) 

 

O Centro Mundial Agroflorestal (The World Agroforestry Centre) considera que 

Sistemas Agroflorestais são “a integração de árvores em paisagens rurais” e, em 

conformidade com este entendimento, (BRASIL 2008a, p. 21) nos apresenta a seguinte 

definição para os Sistemas Agroflorestais (SAFs):  

 

Os SAFs são sistemas de uso da terra nos quais as espécies perenes lenhosas 

(árvores, arbustos, palmeiras e bambus) são intencionalmente utilizadas e manejadas 

em associação com cultivos agrícolas e/ou animais. Um determinado consórcio pode 

ser chamado de agroflorestal na condição de ter, entre as espécies componentes do 

consórcio, pelo menos uma espécie tipicamente florestal, ou seja, uma espécie nativa 

ou aclimatada, de porte arborescente ou arbustivo, encontrada num estado natural ou 

espontâneo em florestas ou capoeiras (florestas secundárias).  

 

Os SAFs têm sido notados em várias regiões da terra e em sua maioria têm sido 

associados à agricultura tradicional e desprezados pela ciência agronômica, mas nas últimas 

décadas, mediante os conhecimentos da agroecologia, os SAFs vêm sendo melhor estudados e 

sistematizado o conhecimento sobre os mesmos.  A seguir, apresentamos uma classificação 

resumida, no Quadro 4, elaborado a partir dos estudos de Farrell in Altieri (1989) e BRASIL 

(2008a) que nos servirão de base analítica para compreendermos os sistemas implantados nas 

unidades estudadas. 
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Quadro 4 - Classificação dos SAFs, segundo critérios definidos por BRASIL (2008a). 
Critério de classificação Classificação Características 

1. Quanto aos 

aspectos funcionais e 

estruturais 

1.1. Sistemas Silviagrícolas 

Combinam árvores, arbustos ou palmeiras com 

espécies agrícolas também arbustivas ou arbóreas. 

Exemplos: Café-Ingá-louro ou pupunha-cupuaçu-

castanheira; 

1.2. Sistemas silvipastoris 
Combinam árvores, arbustos ou palmeiras com 

plantas forrageiras herbáceas e animais; 

1.3. Sistemas 

agrossilvipastoris 

Criatório e manejo de animais em consorciação 

com espécies agrícolas (que podem ser arbóreas, 

arbustivas ou herbáceas) e arbóreas florestais; 

2. Quanto à 

presença dos componentes 

dos SAF ao longo do 

tempo 

2.1 consórcios 

agroflorestais estáticos 

(concomitantes ou 

simultâneos) 

Basicamente dois estratos convivem: um estrato 

dominante (copas) e um estrato arbustivo, podendo 

combinar animais e espécies agrícolas, porém sem 

poda de copas das espécies dominantes. 

Dependendo das condições de fertilidade do solo e 

da estrutura do sistema produtiva pode haver 

sustentabilidade econômica e ecológica mediante 

certos cuidados com reposição das espécies arbóreas 

e no manejo usado; 

2.2 SAFs sucessionais (ou 

dinâmicos) 

Procuram imitar a dinâmica de sucessão 

ecológica da regeneração natural da floresta nativa. 

Sua composição e manejo objetivam segurança 

alimentar e aumento de renda familiar. São 

realizadas podas ou rebaixamentos orientados para 

acumular matéria orgânica na superfície e roços ou 

capinas seletivas de baixa intervenção visando 

preservar as espécies de regeneração; 

3. Quanto à 

estrutura e potencial de 

conservação 

3.1 estrutura e composição 

baseadas em árvores do 

estrato dominante 

São de copas dominantes fechadas e tolerantes a 

manutenção do estrato sob as copas o que favorece a 

regeneração e por isso são indicados em situações 

onde seja exigida recuperação da biodiversidade; 

3.2 estrutura e composição 

baseadas em árvores do 

estrato arbustivo 

Baseados em espécies de porte arbustivo como 

café sombreado, cacau, e banana, são apropriados 

para espécies exigentes em luminosidade e 

diversidade, sendo bastante indicados para situações 

em que se pretenda recuperar a biodiversidade; 

Fonte: Adaptado de BRASIL (2008a, p. 20-25).  

 

Segundo Farrell in Altieri (1989) o uso de árvores como a Acacia sp., Prosopis sp. 

e Acacia albida compondo Sistemas Agroflorestais são bastante usuais em regiões áridas e 

semi-áridas do mundo, a exemplo do México, Sahel e África. Estas espécies são geralmente 

usadas por fornecer madeira para vários usos e forragem para animais, bem como por aportar 

material para cobertura e enriquecimento de solo.  

Nas condições do semiárido cearense, também reforçando o uso dos SAFs como 

alternativa viável, Araújo Filho (2002) e Araújo Filho (2002) apud Araújo Filho et al. (2010)  

resume em cartilha os trabalhos de pesquisa que vêm se desenvolvendo ao longo de décadas 

junto a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA Caprinos e Ovinos 

(Sobral-CE) sobre implantação e manejo de pastejo para pequenos ruminantes com base nos 
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sistemas agrossilvopastoris.  Os trabalhos indicam os sistemas agrossilvipastoris como uma 

alternativa à pecuária extensiva predatória da caatinga: 

 

[...] os sistemas de produção agroflorestais, agropastoris, silvopastoris e 

agrosilvipastoris, desenvolvidos em resposta às pressões por produção de alimentos 

para a população humana e para os rebanhos, integram a exploração de espécies 

lenhosas perenes, associadas às culturas agrícolas e à pastagem, a fim de garantir a 

estabilidade da produção, elevar a produtividade da terra, diversificar a produção, 

melhorar a fertilidade do solo e aumentar a oferta de forragens de boa qualidade 

(ARAÚJO FILHO 2002, p. 14 apud ARAÚJO FILHO et al, 2010). 

 

Estes sistemas, por serem implantados no bioma Caatinga em condições bastante 

representativas da maioria dos solos, cobertura vegetal e condição edafo-climáticas do 

semiárido nordestino, se apresentam como um referencial importante a nos oferecer 

parâmetros de produtividade e respostas adaptativas às condições extremas de estiagens 

prolongadas que ocorrem na região, bem como à baixa fertilidade dos seus solos. Têm-se 

resultados comprovados nos experimentos desenvolvidos na EMBRAPA Caprinos e Ovinos 

sobre espécies como Sabiá (Mimosa Caesalpiniifolia Benth), Catingueira (Caesalpinia 

pyramidalis Tul), Pau branco (Cordia oncocalyx Fr. All) e Leucena (Leucaena sp) dentre  

outros sob vários tipos de manejo e consorciadas ao cultivo de feijão, milho e sorgo (Sorghum 

bicolor L. Moench ou Sorghum vulgare Pers.) em diversos arranjos espaciais, combinações e 

densidades variadas, combinadas ao criatório de pequenos ruminantes (caprinos e ovinos). 

Ainda no Estado do Ceará, nas condições do Maciço de Baturité, onde prevalecem 

maiores umidades e menores temperaturas ao longo do ano, diferentemente da maior parte do 

semiárido cearense, Severino e Oliveira (2000) nos apresenta um estudo sobre o sistema de 

produção de café (Coffea arábica sp.) sombreado. Este sistema caracteriza-se pela sua 

combinação com um estrato arbóreo com dominância da espécie Ingazeira (Inga sp.) 

associado a outras espécies arbustivas e arbóreas nativas e ainda a citros, abacateiros (Persea 

americana), mangueiras (Mangifera indica L.)e outras espécies de uso econômico nas 

propriedades que desenvolvem estes SAFs. Nas regiões da Ibiapaba, Meruoca e Maciço do 

Baturité, também no Estado do Ceará, (BRASIL, 2008a) refere-se à experiência com SAFs 

implementados em pequenas propriedades familiares nas áreas remanescentes de mata 

atlântica com recursos do PRONAF - modalidade Florestal, com a dupla finalidade: recuperar 

ambientes degradados deste ecossistema e promover atividades diversificadas para melhoria 

de renda das famílias envolvidas. 

Os quintais agroflorestais, definidos na literatura como modalidades de SAFs são 

consideradas neste trabalho como alternativas condizentes com as pequenas propriedades 

familiares, podendo ser praticados nos entornos das moradias (jardins, quintais, muros etc) 
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tanto rurais como urbanas. Os quintais são espaços que famílias utilizam para fins lúdicos e 

educativos onde as crianças tomam contato com a natureza, aprendem a se relacionar com o 

ambiente, os nomes das plantas e animais, o que alimenta e o que ofende, bem como 

adquirem noção de limite e de riscos. Conforme afirma Resende, Alves e Giacomini (2007, 

p.161) “entendendo-se quintal como a área próxima das casas, onde a mulher está mais 

presente.”, ele pode contribuir com as discussões de gênero e afirmar novos papéis da mulher 

na unidade familiar, além de contribuir com o envolvimento das novas gerações com a 

temática agroecológica.  

Os quintais produtivos servem também como estratégia de segurança alimentar, 

além de reserva genética, conforme Santos (2013, p. 104) também “configuram-se como 

espaços de preservação do conhecimento tradicional.” Utiliza-se na composição destes SAFs 

uma combinação entre cultivos de ciclo curto como alguns legumes e hortaliças, pequenos 

animais como aves, caprinos ou porcos, além de fruteiras arbóreas nativas como as Spondias 

(cajá, cajarana, umbu, ciriguela), goiabeiras (Psidium guajava), cajueiros (Anacardium 

occidentale), ateiras (Annona squamosa); exóticas adaptadas a exemplo de tamarindo 

(Tamarindus indica L.), bananeiras (Musa sp.), mangueiras (Mangifera indica L.), acerola 

(Malpighia emarginata ou Malpighia glabra), citros (laranja, limão, tangerina, laranja-lima). 

Esta combinação permite ofertar aporte de frutos em épocas variadas garantindo uma 

melhoria na alimentação familiar e excedente para venda, partilhar ou trocar. Outra 

contribuição dos quintais produtivos se associa à melhoria ambiental, preservação da 

biodiversidade, e amenização da paisagem.  

 

3.3.3 Sistemas de Produção Orgânica 

 

A Agricultura Orgânica (AO) tem por base uma produção agrícola ou pecuária 

isenta de insumos químicos. Na fertilização dos solos se baseia na Teoria da Trofobiose, onde 

se defende que uma planta bem alimentada se mantem saudável e produtiva. Agrega-se ao 

conceito de AO um trato respeitoso para com a natureza e buscas-se a redução de insumos 

externos, bem como desenvolver relações socialmente justas na produção. No controle de 

insetos e doenças procura utilizar-se de controles não químicos tais como o controle biológico 

e o mineral. Uma produção para ser comercializada como orgânica deve atender aos padrões 

da legislação especifica de cada país onde é comercializada, e esta conformidade é verificada 

mediante processos de certificação. No caso do Brasil, há a Lei Federal nº 10.831, de 23 de 

dezembro de 2003 e do Decreto nº 6.223, de dezembro de 2008 que definem os padrões de 
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uma produção para ser considerada orgânica bem como os procedimentos necessários para a 

consecução do Certificado Orgânico. Conforme BRASIL (2009), esta Lei estabelece dois 

processos de certificação: 

a) Por auditagem realizada por entidade certificadora; 

b) Por meio dos Sistemas Participativos de Garantia (SPG). 

Alguns discursos consideram que as bases de uma agricultura ecológica se 

assentam nos estudos e na aplicação das tecnologias alternativas utilizadas pela agricultura 

tradicional e também na agricultura alternativa surgida como contraponto a Agricultura 

Moderna. Entretanto, para Caporal e Costabeber (2002c) apud. Caporal, Paulus, e Costabeber 

(2009, p. 15) as interpretações para a Agroecologia que apontam no sentido da simples 

substituição de insumos e práticas da agricultura convencional por outras práticas e arranjos 

produtivos alternativos – ambientalmente mais corretos – sob as diversas denominações, 

embutem desvios, pois em Agroecologia não se trata somente da substituição de insumos da 

agricultura convencional por insumos “alternativos”, “ecológicos” ou “orgânicos”. Neste 

sentido afirma: 

 

[...] „Ainda que a palavra Agroecologia nos faça lembrar estilos de agricultura 

menos agressivos ao meio ambiente, não é pertinente confundir Agroecologia com 

um tipo de agricultura alternativa. Também não é suficientemente explicativo o 

vínculo, muito comum da ciência agroecológica com “uma produção agrícola dentro 

de uma lógica em que a natureza mostra o caminho”; “uma agricultura socialmente 

justa”; “o ato de trabalhar dentro do meio ambiente, preservando-o”; “o equilíbrio 

entre nutrientes, solo, planta, água e animais”; “o continuar tirando alimentos da 

terra sem esgotar os recursos naturais”; “uma agricultura sem destruição do meio 

ambiente”; “uma agricultura que não exclui ninguém”; entre outras‟. (CAPORAL e 

COSTABEBER, 2002c apud CAPORAL, PAULUS, e COSTABEBER 2009, p.15). 

 

Ainda a respeito, ao criticar a visão que considera a simples substituição de 

insumos sintéticos por insumos orgânicos, como Agroecologia, Primavesi (2008, p. 8) nos 

adverte que 

 

A agricultura orgânica produz alimentos mais saudáveis do que aqueles produzidos 

pela agricultura convencional. Mas quando ela não é baseada em princípios 

ecológicos, e sim na mera lógica de substituição de insumos, pode ser bastante 

trabalhosa e exigir muitos sacrifícios do agricultor. 

 

As “Agriculturas Alternativas” sob suas diversas denominações, a exemplo da 

Agricultura Natural, Ecológica, Biodinâmica, Permacultura, Biológica ou Orgânica, dentre 

outras podem conter confusões que tragam prejuízos à proposta agroecológica. Na base destas 

confusões, alguns autores visitados apontam razões de ordem histórica, metodológica e até 

mesmo o desconhecimento sobre os princípios da Agroecologia. Primavesi (2003, p.70) 

sublinha uma razão econômica desta confusão quando coloca:  



46 
 

Atualmente a agricultura orgânica é orientada pelas Normas de IFOAM com o 

objetivo de proteger o consumidor sem pretender orientar o agricultor. Ela continua 

com o enfoque temático-analítico da agricultura convencional, continua combatendo 

sintomas, embora com meios menos tóxicos, não se preocupa muito com o solo, 

tomando sua melhora como dado pela aplicação de composto do qual acredita ser 

NPK em forma orgânica e não se preocupa pela profundidade de sua aplicação, nem 

das variedades importadas a hibridadas. 

 

Levando em conta as considerações acima citadas, neste trabalho, concordamos 

com a visão de que se deve fortalecer a constituição das bases científicas da Agroecologia, de 

modo que consideramos que as demais denominações ou expressões devem ser 

compreendidas como sistemas de produção alternativos a agricultura convencional moderna, 

que possuem tecnologias próprias, mas devam atender aos princípios gerais da Agroecologia à 

medida que se aproximem conceitualmente desta, conforme descrito a seguir: 

 

Estos principios pueden aplicarse mediante diversas técnicas y estrategias. Cada uno 

de ellos tendrá diferentes efectos sobre la productividad, seguridad, continuidade e 

identidad dentro del sistema agrícola, dependiendo de las limitaciones y 

oportunidades locales (sobre todo, las restricciones en los recursos) y en la mayoría 

de los casos, sobre los mercados (ALTIERI, 1999, p. 101). 

 

Consideramos neste estudo que os sistemas de produção em bases agroecológicas, 

inclusive a Agricultura Orgânica, devem primar pelo conhecimento agroecológico e seguir os 

seus princípios fundamentais, conforme os autores aqui visitados. 

 

3.4 A perspectiva sócio-cultural, o conhecimento local e a extensão. 

 

Nossa investigação compreende que há um conhecimento local que, mesmo não 

formalizado pela ciência, deve ser respeitado. Este é baseado em uma cultura que evolui com 

outras e com o meio físico-natural, sendo constituído na experiência diária de comunidades 

rurais e podendo dialogar com outros saberes, acadêmicos ou não. Neste sentido Luz (2007) 

propõe um “encontro dialógico” para um possível diálogo entre o conhecimento tradicional e 

o conhecimento científico, exemplificando com um encontro entre pedagogia e antropologia, 

como forma de construir-se um novo saber com agricultores protagonistas. 

 

Os princípios do método etnográfico trazem elementos para uma mudança 

significativa na forma de ler a realidade dessas populações nativas reorientando a 

postura pedagógica no sentido de compreender as distintas racionalidades 

socioambientais e culturais, conseguir desvendar o que lhes é significante e, ao 

mesmo tempo, conectar essas especificidades, reconstruindo uma visão de totalidade 

da sociedade na qual estamos inseridos (LUZ, 2007, p. 47). 
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Trabalhos como nos apresenta Reijntjes, Haverkort e Waters-Bayer (1995, p. 19) 

acerca do saber local, colaboram na interpretação do que estudamos, pois: 

 

Los agricultores tradicionales han encontrado formas de mejorar la estrutura del 

suelo, la capacidade de retención del agua y nutrientes y el acopio de agua sin usar 

insumos artificiales. En muchos casos, sus sistemas agrarios son (o fueran) 

sofisticados ejemplos de agricultura ecológica minunciosamente adaptados a las 

condiciones ambientales específicas. 

 

Gliessman (2004) aborda a Agroecologia a partir do enfoque sistêmico e propõe 

que o cerne da Agricultura sustentável deve basear-se numa perspectiva cultural tendo em 

vista incluir o elemento humano e seus impactos sobre o ambiente em que pratica a 

agricultura. Assim, para o autor, nos sistemas agrícolas coevoluem os elementos ambientais e 

culturais, enquanto na Agricultura Sustentável evoluem valores humanos e ecológicos. 

Na sua caminhada os humanos interagem com uma base física e biológica, 

construem, reconstroem, se constroem e se reconstroem, usando de conhecimentos prévios, 

segundo valores, instrumentalizados por tecnologias, organizando-se em grupos para expulsar 

a solidão destrutiva que lhes é imposta por um sistema des-naturalizante, ou seja, 

socializando-se e formatando uma cultura.  

 

E tanto a cultura humana molda sistemas biológicos como estes moldam a cultura. 

Cada qual pressiona seletivamente o outro. Os povos e seus sistemas biológicos 

desenvolveram-se mutuamente. O ecossistema, nesta visão, inclui o sistema de 

conhecimento, o sistema de valores, a organização social e a tecnologia do povo 

paralelamente ao seu sistema biológico. Este, é claro, é um ecossistema muito maior 

do que muitos ecologistas estão querendo examinar (NORGAARD, In: ALTIERI, 

1989, p. 45). 

 

Acrescente-se que o homem aprende se relacionando com outros seres (humanos 

ou não), em comunidade e com a natureza, entre as gerações conviventes e gerações passadas, 

perspectivando gerações futuras, de modo a permitir-se uma tomada de consciência de sua 

historicidade, pois o homem,  

 

[...] precisamente porque é homem, é capaz de reconhecer que existem realidades 

que lhe são exteriores. Sua reflexão sobre a realidade o faz descobrir que não está 

somente na realidade, mas com ela. Descobre que existe o seu eu e o dos outros, 

embora existam órbitas existenciais diferentes; o mundo das coisas inanimadas, o 

mundo vegetal, o animal, os outros homens... O homem, porque é homem é capaz 

igualmente de reconhecer que não vive num eterno presente, e sim num tempo feito 

de ontem, de hoje, de amanhã (FREIRE 1980, p. 36). 

 

Cabe-nos atentarmos para estas experiências, aprender e apreender sua 

diversidade (sócio-biodiversidade) e como seus atores as têm percebido permitindo, assim, 

uma tomada de consciência no sentido da construção de novas abordagens para o 
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estabelecimento de agriculturas sustentáveis com base numa relação respeitosa com o meio 

ambiente e com as culturas locais.  

Com base no que foi acima discutido pelos autores, adota-se nesta pesquisa que 

agricultores interagem entre si e com o meio que é social, natural e em permanente evolução, 

na construção do saber agroecológico, praticando, experimentando e trocando saberes, 

aprendendo, ensinando e refletindo consigo e com os outros, como temos vistos em muitas 

experiências em andamento em várias partes do mundo para, dessa maneira, transformar o 

mundo em direção a uma agricultura sustentável, pois como afirma Gomes (1999, p.11) 

 

O conhecimento tradicional, na agricultura familiar, depende de reprodução em dois 

sentidos: do surgimento de novas pessoas e do aprendizado sobre o modo de 

reprodução que as caracteriza. Ou seja, sua circulação depende do contato direto 

entre os atores sociais, num contexto histórico e cultural. Fenômenos como êxodo ou 

diáspora, quando ocorrem, provocam também uma ruptura, ao interromper o ciclo. 

Isso também é o que tem ocorrido pelo processo de invasão cultural e lavagem 

cerebral, impostas pela ideologia da civilização urbana industrial, baseada em duas 

premissas falsas: superioridade dos técnicos e pesquisadores sobre a cultura rural 

(atrasada) e a idéia de que a ciência representa a única forma de conhecimento 

válido, transformada em ideologia e mecanismo de dominação. 

 

É nesta perspectiva que a extensão rural exercida da forma convencional, que 

busca uma “modernização” e não um “des-envolvimento” descuida da comunicação 

necessária (FREIRE, 1982) e por isso está eivada de um tecnicismo que não valoriza um 

diálogo entre iguais e desrespeita o conhecimento pré-existente, anterior à sua chegada á casa 

de um agricultor, bem como a cultura deste. O extensionista convencional considera-se 

detentor do saber, enquanto o agricultor é para ele um depositário de seus conhecimentos, no 

sentido também apresentado por Freire (1982). Compreendemos que, uma extensão que tenha 

por objetivo promover a Transição Agroecológica (TA) deva privilegiar a comunicação entre 

sujeitos que dialogam na busca por superar uma situação-problema. 

 

3.5 A Transição Agroecológica (TA) e seu percurso nos ambientes produtivos e 

politico-institucionais 

 

Neste subcapítulo apresenta-se uma reflexão teórica sobre o delinear dos passos 

dados pelas UPFs pesquisadas no contexto da TA, tanto no ambiente interno das unidades de 

produção, como no ambiente externo onde esta atua, procurando demonstrar que as tomadas 

de decisão quanto às estratégias adotadas visando atingir os objetivos destas unidades estão 

fundadas numa racionalidade que leva em conta os dois ambientes e que foge da 

racionalidade da agricultura capitalista. A racionalidade evidenciada aqui, se prende a uma 
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ética onde está no centro o respeito à biodiversidade e com base nesta são definidos os 

processos em cada ambiente, conforme é discutido a seguir. 

 

3.5.1 O processo da TA no ambiente da Unidade de Produção Familiar 

 

Defende-se neste trabalho, conforme nos aponta Caporal (2009a), que é possível 

transitar, do atual modelo agrícola extenuante dos recursos naturais para uma convivência 

harmoniosa homem-natureza, objetivando a produção vegetal e animal. Para isso entende-se 

que há uma transição processual e multilinear, ao longo de um tempo, que se expressa nas 

formas de manejar os agroecossistemas, ao propor a Transição Agroecológica como ponto 

central desta mudança o autor afirma: 

 

[...] que, na agricultura, tem como meta a passagem de um modelo agroquímico de 

produção e de outros sistemas degradantes do meio ambiente (que podem ser mais 

ou menos intensivos no uso de insumos industriais) a estilos de agriculturas que 

incorporem princípios e tecnologias de base ecológica. (CAPORAL, 2009a, p. 19). 

 

Ainda Caporal (2009b, p.26) enfatiza que a TA é um processo social que busca 

 

Mais do que mudar práticas agrícolas, tratar-se de mudanças em um processo 

político, econômico e sócio-cultural, na medida em que a transição agroecológica 

implica não somente na busca de uma maior racionalização econômico-produtiva, 

com base nas especificidades biofísicas de cada agroecossistema, mas também de 

mudanças nas atitudes e valores dos atores sociais com respeito ao manejo e 

conservação dos recursos naturais e nas relações sociais entre os atores implicados. 

 

Pela complexidade que implica esta mudança tecnológica, metodológica e 

organizacional, conforme Caporal (2009a, p. 19) aponta, a TA deve estar sempre associada 

aos objetivos e metas almejados pelo agricultor “assim como do „nível‟ ou patamar de 

sustentabilidade que se deseja alcançar, dado que sustentabilidade é um conceito relativo (ao 

que não é sustentável) e nunca absoluto”. 

Apresentamos, a seguir, o Quadro 5 ilustrativo dos “quatro níveis fundamentais 

no processo de transição para agroecossistemas mais sustentáveis” baseado em Gliessman 

(2000) apud Caporal (2009a, p. 19). 
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Quadro 5 - Níveis fundamentais no processo de transição para agroecossistemas mais 

sustentáveis. 

Níveis de transição / o que mudar Decorrências possíveis 

A orientação dos valores e da ética 
Decisões no tocante à produção, consumo e 

organização social. 

Focar mais estritamente na agricultura 

Incrementar a eficiência das práticas 

convencionais para reduzir o uso de insumos 

externos caros, escassos e daninhos ao meio 

ambiente. 

Substituir insumos e práticas convencionais por 

práticas alternativas; substituir práticas intensivas em 

capital, contaminantes e degradadoras do meio ambiente 

por outras mais benignas sob o ponto de vista ecológico. 

Neste nível, a estrutura básica do 

agroecossistema seria pouco alterada, podendo 

ocorrer, então, problemas similares aos que se 

verificam nos sistemas convencionais. 

Redesenhar os agroecossistemas, para que estes 

funcionem com base em um novo conjunto. 
Novas bases de funcionamento 

FONTE: adaptado pelo autor a partir de GLIESSMAN (2000) apud. CAPORAL, (2009a, p.19). 

 

Do exposto, salienta-se que um(a) agricultor(a) que intencione uma TA na sua 

Unidade de Produção deve tomar decisões sempre tendo em conta que este é também um 

processo social e que envolve o âmbito do seu terreno e da comunidade próxima, e assim:  

I. Eleger muito claramente seus objetivos, segundo uma orientação ética e 

valores inerentes à visão agroecológica – que inclui decisões sobre o que, quanto e 

para que produzir e sobre sua inserção na organização social local;  

II. Redesenhar o sistema produtivo com base nos recursos disponíveis e/ou 

escassos do lugar, em particular os ambientais, a sua capacidade de trabalhoe o 

conhecimento sobre os sistemas de produção agroecológicos, visando reduzir o 

uso de insumos externos (inclusive energéticos) e substituir as práticas agrícolas 

convencionais; 

III. Definir os passos e estratégias a adotar, segundo o sistema de produção 

escolhido sob uma base ecológica, visando uma sincronização com o tempo 

ecológicono terreno, escolhendo também técnicas de produção e instrumental 

adaptados. 

 

3.5.2 O ambiente político-institucional e a TA 

 

Agricultores familiares, no ambiente externo ao seu terreno produtivo, são 

submetidos a uma institucionalidade regulada por leis que muitas vezes está fora de sua 

influência direta e que é definida politicamente. Nas últimas décadas tem-se observado um 

aumento da inserção dos movimentos de agricultores familiares, Sindicatos, Federações e 

Confederações, MST e outros. Deste modo, temos visto o surgimento de muitas organizações 
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e redes voltadas para a Agricultura familiar que propugnam por uma TA, a exemplo da 

Articulação Nacional da Agroecologia – ANA, que incorpora movimentos sociais, ONGs, 

organizações de produtores e pesquisadores e isto se reflete junto a grupos formadores de 

opinião e fazedores de política, resultando em conquistas políticas interessantes ao segmento 

da Agricultura Familiar. Esta tendência levou o Governo Federal, mais recentemente 

reconhecer que:  

 

Em todas as regiões do país existem exemplos concretos e exitosos de produção 

orgânica e de base agroecológica, desenvolvidos a partir do esforço dos agricultores 

e de organizações e movimentos sociais articulados em diversas redes. Como 

exemplo, podemos citar a Rede Ecovida de Agroecologia no Sul do Brasil, a Rede 

Xique-Xique de comercialização solidária no Nordeste, a Rede Cerrado na região 

Central do país e a própria Articulação Nacional de Agroecologia – ANA que 

congregam milhares de famílias, organizações e movimentos sociais representativos 

de agricultores, extrativistas, povos e comunidades tradicionais. (BRASIL, 2012a, p. 

5). 

 

Como resultado deste reconhecimento, no âmbito do Estado, têm-se aprovadas 

leis e políticas públicas especificamente destinadas a atender demandas históricas de 

Agricultores familiares e que se propõem a “promover a Agricultura Familiar” e uma 

“Transição Agroecológica”. Parece haver uma correlação positiva entre a inserção deste 

segmento junto ao ambiente político-institucional e as conquistas conferidas no marco legal, 

mesmo que por muitos sejam consideradas parciais ou ainda insuficientes.  

Tomamos como base para discussão neste estudo as leis especificas que têm sido 

editadas pelo governo federal e que se reportam aos sistemas de produção agroecológica e 

vêm reforçar outras leis de base ambiental e da Agricultura Familiar. O Plano Nacional de 

Agroecologia e Produção Orgânica – PLANAPO que tem como objetivos surgem para 

garantir em termos práticos o prevê a Lei nº 10.831 (BOX 2). 
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BOX 2 

 Ampliação do número de agricultores/as e produtores/as envolvidos com a produção orgânica e de base 

agroecológica; 

 Incentivo ao registro, à produção e distribuição de insumos adequados à produção orgânica e de base 

agroecológica; 

 Fomento à conservação, ao manejo e ao uso sustentável dos recursos naturais; 

 Contribuição para a organização de agricultores e agricultoras em cooperativas e redes solidárias, a ampliação 

das compras e subvenções e o número de pontos de venda de produtos; 

 Ampliação da utilização de crédito e outras formas de financiamento e fomento para o custeio e implantação de 

infraestruturas produtivas e comerciais. 

 Inclusão e incentivo à abordagem da agroecologia e de sistemas de produção orgânica nos diferentes níveis e 

modalidades de educação e ensino, bem como no contexto das práticas e movimentos sociais, do mundo do trabalho 

e das manifestações culturais. 

 Democratização da agenda de pesquisa e sua integração com a extensão, de modo a socializar o conhecimento 

agroecológico para técnicos, agricultores/as e produtores/as. 

 Estímulo à agroindustrialização e a outras formas de agregação de valor aos produtos orgânicos e de base 

agroecológica. 

 Ampliação do acesso do consumidor a informações e ao consumo de produtos orgânicos e de basee 

agroecológica. 

 Reconhecimento e fortalecimento do protagonismo dos jovens e das mulheres rurais na agroecologia e 

produção orgânica. 

 Fortalecimento do papel das redes na articulação dos atores e na dinamização de ações relacionadas à produção 

orgânica e de base agroecológica. (BRASIL, 2012a p. 3). 

Sabe-se que as políticas públicas de Estado emanam de uma intricada disputa de 

interesses que atuam no jogo político, refletindo certas correlações de forças conjunturais, 

mas também se esteiam na dinâmica estabelecida pelos grupos historicamente em disputa pelo 

poder, ou seja, se uma conjuntura é favorável, deve-se avançar na costura de políticas públicas 

que atendam o segmento Agricultura Familiar, mas, mais ainda deve-se precaver contra os 

recuos possíveis com uma mudança desfavorável na estrutura de poder, para manter 

conquistas, conforme chama atenção, Pezarico et al. ( 2011, p.8): 

 

As discussões sobre o papel da agricultura familiar para a economia local e nacional 

trouxeram novos enfoques especialmente às políticas públicas que valorizavam o 

sistema produtivista na agricultura, responsabilizando-as pelo grave problema de 

exclusão dos grupos sociais que acabaram marginalizados pelo processo. 

 

Entendemos que a aceitação por parte do Estado capitalista de políticas de 

interesse ao segmento da Agricultura Familiar não é algo pacífico, resulta de lutas anteriores e 

da ocupação de espaços e posições no tabuleiro politico por parte de atores vinculados a este 

segmento, fazendo-se incluir na elaboração destas políticas outras dimensões além da esfera 

econômico-produtiva.  Como afirma Echeverri (2010, p.87) apud Siqueira (2011, p. 3), isto 

“significou o „reconhecimento de que os objetivos do desenvolvimento sustentável 

ultrapassam a dimensão econômica produtiva da agricultura familiar e envolvem outras 

esferas da vida social‟”. 
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Ao Estado aceitar que há uma racionalidade outra, distinta daquela impingida pelo 

Modo de Produção Capitalista (MPC), ou seja, uma racionalidade camponesa, vislumbra-se 

uma “janela aberta” que deve ser percebida pelos atores da AF, pois: 

 

No que concerne à família, esta dialoga com a propriedade da terra, na qual o acesso 

a permite a sua reprodução social, a manutenção da família, de seu patrimônio 

cultural e da satisfação de padrões baseados na qualidade de vida. A exploração 

familiar camponesa constitui-se como um processo imbricado por uma memória, 

uma situação, uma ambição e um desafio, que também diz respeito à noção de 

propriedade, compreendida pelo apego a terra e às gerações futuras. É importante 

neste âmbito perceber a noção de propriedade para além de sua condição de direito, 

mas como processo constituinte de identidade, subjetividades, da noção de 

pertencimento. (PEZARICO et al, 2011, p. 4).  

 

Com base no exposto acima, podemos sintetizar como passos estratégicos para 

agricultores caminharem na TA com certa segurança em um ambiente externo ao terreno da 

Unidade de Produção Familiar (UPF): 

I. Ambiência do mercado - encurtar distâncias entre produtores e consumidores, 

aumentando valor agregado do que produz e subtraindo elos da cadeia produtiva 

que impliquem dispêndios energéticos adicionais; 

II. Ambiência Social - estreitar relações produtores-produtores e produtores-

consumidores fortalecendo alianças estratégicas com base na confiança mútua 

com vistas ao estabelecimento de uma economia solidária; 

III. Ambiência político-institucional - Atuar junto às organizações de pesquisa e 

extensão e na esfera política do Estado (do local ao nacional) através de suas 

organizações e redes, com vistas ao entendimento e aproveitamento das políticas 

públicas já existentes e, ampliação do marco legal-institucional favorável a TA. 

 

3.6 TA para uma Agricultura Sustentável e Desenvolvimento Regional Sustentável 

 

O termo Desenvolvimento Sustentável vem sendo, amiúde, utilizado em todos os 

segmentos que compõem a sociedade. Este conceito tem funcionado como amálgama para 

unir num mesmo propósito dimensões de interesses anteriormente considerados díspares 

como: Ecologia, Economia e Justiça social. Discursos de diversas origens, desde os 

movimentos populares, o meio empresarial, ambientalistas, academia e meio político mostram 

suas percepções acerca do assunto, cada um fortalecendo aquela dimensão que melhor lhe 

apeteça.  

Segundo Caporal e Costabeber (2004) o trabalho da Comissão Mundial do Meio 

Ambiente e do Desenvolvimento (CMMAD) publicado no documento –“Nosso Futuro 
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Comum” – o Relatório Brundtland de 1987 - pode ter sido o marco principal em que se 

consolidou o Desenvolvimento Sustentável como conceito estratégico para encarar a 

problemática ambiental e a conservação de recursos naturais desde uma perspectiva política 

de longo alcance.  

Com a realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento em 1992 - Rio 92 houve a consolidação dos acordos políticos entre os 

países participantes do encontro de forma que das proposições do Relatório Brundtland e das 

discussões e acordos sucedâneos, consolidam-se na Agenda 21, onde estava contida a 

definição ainda hoje aceite para Desenvolvimento Sustentável, conforme nos apresenta 

CNMAD (1992, p.67-68) apud Caporal e Costabeber (2004, p.28): 

 

É aquele „desenvolvimento que satisfaz as necessidades da geração presente sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras para satisfazer suas próprias 

necessidades‟. Esta genérica formulação conceitual de desenvolvimento sustentável 

engloba em si outros dois conceitos fundamentais: „o conceito de „necessidades‟, em 

particular as necessidades essenciais dos pobres, às quais se deveriam outorgar 

prioridade preponderante‟; e „a idéia de limitações impostas pelo estado da 

tecnologia e a organização social entre a capacidade do meio ambiente para 

satisfazer as necessidades presentes e futuras‟. Além disso, isso implica uma 

transformação progressiva da economia e da sociedade, aumentando o potencial 

produtivo e assegurando a igualdade de oportunidades para todos. 

 

Podemos dizer que, se estamos no limiar do esgotamento do uso deste discurso, 

passados 20 anos desde sua proposição inicial e da elaboração urdida durante o evento da Rio 

92, poucos são os avanços práticos daí decorrentes, além de sua inclusão nos campos político, 

institucional e organizacional. Como afirma Caporal (2013, p.1-2), muitas vezes o termo 

Desenvolvimento Sustentável tem tido um uso no mínimo distorcido por parte de alguns: 

 

Ademais, o uso oportunista da noção de desenvolvimento sustentável aparece nas 

falaciosas propagandas das indústrias de agrotóxicos, assim como no marketing de 

grandes empresas como a Petrobrás ou a Vale do Rio Doce, quando elas anunciam 

que suas atividades de extração de petróleo e minério são sustentáveis. Nesta esteira 

de inconsistências do desenvolvimento sustentável ecotecnocrático, não tardariam a 

aparecer estratégias de novos negócios tais como o Mecanismo de Desenvolvimento 

Limpo (MDL), a Aplicação Conjunta (países do leste europeu) e o Comércio de 

emissões de gases de efeito estufa. 

 

Porém, por compreendermos que ainda não se constituiu algo mais adequado que 

propusesse praticamente a superação da atual situação ou ainda não se deram as condições 

para tanto, continuamos a adotar neste trabalho o conceito de Desenvolvimento Sustentável 

como uma busca transitória de um novo estado de coisas. Agregando a discussão da 

Sustentabilidade como paradigma para a construção de um Desenvolvimento Regional 

Sustentável. Entendemos a necessidade de que o desenvolvimento para ser sustentável, 



55 
 

incorpore as dimensões apontadas por Sachs (1994) apud Chacon (2007) também 

incorporadas e ampliadas por outros pesquisadores, quais sejam: Social, Econômica, 

Ecológica, Espacial e Cultural e ainda as dimensões político-institucional e ética.  

 

As cinco dimensões propostas por Sachs são complementares e inseparáveis; 

contudo, as duas ultimas dimensões devem ser agora ressaltadas pois estiveram à 

margem das demais ao longo do processo de divulgação e implementação do 

conceito de sustentabilidade. Com o fortalecimento das dimensões espacial e 

cultural, o alcance desse ideal parece ficar mais próximo, especialmente para as 

comunidades mais carentes sem as condições mínimas de inserção. (SACHS p. 121-

122 apud CHACON, 2007). 

 

Neste sentido, Gips (1986, p. 2-3) apud Reijntjes, Haverkort, Waters-Bayer 

(1995) nos apresentam as características desejáveis para uma agricultura sustentável, que 

corroboram as dimensões supracitadas por outros trabalhos acerca de Desenvolvimento 

Sustentável e no nosso entendimento apontam na direção da promoção da TA. Ainda 

Reijntjes, Haverkort, Waters-Bayer (1995, p.29-33) aponta-nos os objetivos de uma família 

rural (QUADRO 6). 
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Quadro 6 - Comparativo entre as dimensões e o objetivo da unidade de produção familiar camponesa (Continua na pagina seguinte). 
CARACTERÍSTICAS DESEJÁVEIS PARA UMA AGRICULTURA 

SUSTENTÁVEL 
OBJETIVOS DA FAMÍLIA RURAL 

Ecologicamente apropriada – fazendo uso dos sistemas de produção de 

base ecológica, ou seja: manter a qualidade dos recursos naturais e a 

vitalidade de todos os entes dos ecossistemas, trabalhando o solo e a saúde 

dos cultivos, animais e pessoas através de processos biológicos. Buscar 

reduzir dispêndios energéticos e a dependência de insumos externos 

continuadamente. Evitar a contaminação e promover a ciclagem de 

nutrientes, enfatizar o uso de recursos locais renováveis. 

 

Economicamente viável – medida não somente em termos de retornos 

monetários ou de produção agrícola (ou de outros serviços agregados à 

atividade da unidade de produção), mas também em termos de conservação 

dos recursos e redução de riscos ao mínimo. 

 

Socialmente justa – distribuição de recursos e energia de forma a satisfazer 

às necessidades básicas de todos os membros da sociedade, assegurando o 

direito ao uso da terra, capital adequado, assistência técnica e oportunidades 

de mercado. Oportunizar a todos a participação nos processos decisórios 

desde o nível local ao nível mais geral. 

 

Solidária – Respeitam-se todas as formas de vida e as relações entre pessoas 

e instituições devem incorporar valores humanos básicos como confiança, 

autoestima, honestidade, cooperação, solidariedade e compromisso com as 

gerações futuras, devendo a dignidade ser reconhecida como fundamental a 

todos os seres humanos. 

Produtividade: A produtividade é um objetivo fundamental da atividade 

agrícola, mas não necessariamente é medida segundo os valores de mercado. 

A família camponesa tem suas necessidades de consumo, saúde, habitação, 

educação, vínculos sociais, etc. Assim, as decisões sobre o que produzir se 

baseiam não somente nas demandas do mercado, mas também sobre o que se 

pode ou não obter no mercado. Por exemplo, há alimentos, materiais de uso 

doméstico e comunitário, produtos de uso nas atividades produtivas, como 

forragem, esterco, madeira que não se encontram no mercado, mas podem ser 

produzidos na propriedade. Isso faz com que a especialização produtiva não 

seja um objetivo perseguido pela Agricultura Familiar, levando as famílias 

rurais a valorizar uma produção diversificada e distribuída ao longo do ano 

de modo a fazer um uso eficiente da mão de obra disponível na propriedade e 

um melhor aproveitamento dos recursos disponíveis. 

 

Segurança – na busca por reduzir os riscos da perda da produção ou das 

rendas obtidas com esta, por conta de variações climáticas, ambientais, 

sociais e econômicas os agricultores procuram proteger-se segundo 

estratégias das quais dependem sua sobrevivência e a de suas famílias. Estas 

estratégias levam em conta como proteger-se de secas ou cheias, baixas de 

preços, aumento de custos de certos itens de produção ou falta destes, perda 

de fertilidade dos solos bem como doenças e insetos que prejudiquem seus 

criatórios e plantações, custos de manutenção familiar, alta de impostos e de 

juros, desestabilização politica e social. Portanto, a busca por produtividade e 

segurança. exige alta complexidade nas decisões da família rural e estes dois 

objetivos correspondem ao critério de viabilidade econômica para uma 

agricultura sustentável. 
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Quadro 6 – Continuação  

Adaptadabilidade – não somente no desenvolvimento de novas técnicas e 

culturais; as mudanças propostas devem respeitar a cultura local e tecnologias 

de produção agrícolas, mas também no tocante às inovações sociais. 

Continuidade – para a família rural, manter a fertilidade de seu terreno, seu 

sistema arbóreo, plantios, pastos, águas, ferramentas e instrumentos, 

rebanhos e infra-estrutura produtiva e residencial é uma condição sine qua 

non de continuidade da atividade para si e para os descendentes. Erosão, 

perda de fertilidade ou de animais, desmatamento, contaminação, 

deterioração da infraestrutura e dos implementos, diminuição do tamanho da 

propriedade, perda do conhecimento local ou do material genético, significa 

ameaças à continuidade da atividade que põem sob risco a reprodução da 

família rural como tal. Além deste “capital” há as relações assumidas na 

comunidade, os vínculos criados entre vizinhanças, os parentescos naturais e 

adquiridos, manutenção dos costumes e capacidade de adaptação a mudanças 

que passam a compor seu “capital” e também são importantes para a 

continuidade da família que pretenda permanecer na atividade rural. Este 

objetivo se relaciona, assim, com critérios de equilíbrio ecológico e 

adaptabilidade exigíveis para a uma agricultura sustentável. 

 

Identidade – compõem a identidade: a relação do agricultor com o seu 

espaço produtivo (o terreno) mediante as técnicas, ferramentas e métodos de 

trabalho por um lado e seu papel, nas relações e no trato com a natureza e 

com comunidade, suas concepções de mundo, crenças, gostos e preferências, 

as relações de gênero. As posições assumidas na família e na comunidade 

relacionam-se com o exercício de cidadania. O tratamento equitativo na 

distribuição de benefícios, o direito ao acesso a bens comuns como a água, o 

acesso à terra, a justa divisão de trabalho e de seus frutos entre homens e 

mulheres, o direito a saúde, educação e ao bem estar fortalecem a identidade. 

Para a família rural, a possibilidade de participar nas decisões dentro e fora 

de sua comunidade é um reforço na sua autoestima. Ainda, o desrespeito a 

esta identidade contradiz com o critério de justiça social de uma agricultura 

sustentável e põe em risco a estabilidade social, podendo colapsar os 

agroecossistemas. 
FONTE: adaptação e tradução do autor, conforme Reijntjes, Haverkort, Waters-Bayer (1995, p. 3-33) 
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Ainda conforme Reijntjes, Haverkort, Waters-Bayer (1995) estes objetivos como 

critérios de sustentabilidade são conflituosos e podem ser vistos a partir de distintas 

percepções: do agricultor, da comunidade, do país e do mundo, ainda podendo haver conflito 

entre as gerações presentes e futuras. Isto nos remete à necessidade de compreendermos as 

distintas racionalidades envolvidas quando das decisões, pois: 

 

El agricultor puede desear conseguir altos ingresos a través de precios elevados de 

los productos agrícolas; para el gobierno nacional la prioridad puede se garantizar a 

la población urbana alimentos suficientes a precios que ésta pueda pagar. 

Continuamente hay que establecer opciones en una búsqueda interminable de 

equilibrio entre los intereses en conflicto. Por lo tanto, para asegurar el desarollo 

sustentable es necesario que haya instituciones que funcionen bien y políticas 

meditadas a todos los niveles, desde lo local al mundial. (REIJNTJES, 

HAVERKORT, WATERS-BAYER, 1995, p. 3). 

 

A identificação destes objetivos nas unidades de produção familiar e conjugando-

os às dimensões de uma agricultura sustentável ajuda a compreender a Transição 

Agroecológica, como algo processual e multilinear, como aponta Caporal (2009a, 2009b) e, 

dessa forma, se torna exigível uma continua intencionalidade refletida em um processo de 

tomada de decisões que está ao nível do terreno, mas também ao nível comunitário, haja vista 

a interpendência entre as várias unidades de produção. Portanto, temos que compreender que 

há uma racionalidade camponesa que deve ser valorizada e com isso pode-se definir os 

objetivos da Transição Agroecológica consoantes com aqueles da unidade de produção, 

visando fortalecer sua sustentabilidade dentro e fora do ambiente da unidade. Ou seja, a 

Agricultura Familiar possui objetivos que devem ser compreendidos e considerados nos 

processos decisórios também fora da unidade de produção familiar para poder-se caminhar 

decididamente na promoção de uma TA que fortaleça o Desenvolvimento Sustentável. 
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4 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

O capítulo descreve o percurso metodológico seguido durante a pesquisa. Aqui se 

descrevem os contornos e entrâncias da caminhada que se inicia com o surgimento de uma 

pergunta originária que nos incomoda por ser desafiante e estimuladora da nossa curiosidade 

e se consuma com os achados da investigação, ou seja, ao revelar-seo conhecimento. Num 

primeiro momento seus subcapítulos adentram ao espaço pesquisado, sua natureza, o humano 

e a cultura, contextualizam e acercam-se da realidade estudada, expondo algumas de suas 

faces que dialogam com a temática do nosso estudo.  

A seguir, sob o prisma da abordagem qualitativa da pesquisa, discutem-se os 

métodos da observação participante e da pesquisa-ação, bem como suas técnicas de 

abordagem e coleta de dados e como estes métodos podem nos auxiliar na consecução dos 

objetivos a que o estudo se propõe. Discute a ferramenta da Visita de Pares como método de 

pesquisa-ação, de construção do saber, da autonomia e empoderamento do grupo de 

agricultores; da reflexão e planejamento das ações, da autoassistência e do comprometimento 

com o fazer. Finalmente, descreve-se como foram escolhidos os casos e como se dá a coleta 

de dados e o processo de interpretação dos mesmos para a construção das informações úteis e 

pertinentes ao conhecimento emergente. 

 

4.1 Contextualização da pesquisa 

 

Busca-se contextualizar o espaço onde estão inseridas as Unidades de Produção 

Familiar pesquisadas. São descritos os aspectos naturais, culturais e históricos, definidores da 

identidade do Território Cariri. Os movimentos de ocupação demográfica, os aspectos 

geográficos e os municípios constituintes do TC, o meio ambiente e a formação das Unidades 

de Conservação são apresentados de modo a facilitar a compreensão da realidade em que o 

estudo mergulha.  Os movimentos demográficos e a economia são relacionados à ocupação e 

esvaziamento das áreas rurais, pronunciando-se aqui as dificuldades decorrentes dos diversos 

ciclos econômicos aportados na região em seus vários aspectos: ruralidade e pobreza, 

agropecuária extensiva, extrativismo predatório e degradação ambiental. Finalmente, o 

subcapítulo apresenta experiências em andamento no TC como tentativa de reverter o quadro 

numa perspectiva da sustentabilidade. 
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4.1.1 Natureza, (Agri)cultura, Ocupação e Identidade Cariri 

 
A principio, éramos terra deserta, coberta de luxuriante vegetação, cheia de águas 

que brotavam das nascentes do planalto do Araripe, rica da caça, mel e frutas 

silvestres. Pasmaram os primeiros povoadores [...] da imponência e da beleza da 

região que, de futuro,tomaria, tomaria o nome Cariri (PINHEIRO e FIGUEIREDO 

FILHO, p.29 apud FIGUEIREDO FILHO, 2010, p. 18-19). 

 

O termo Cariri, segundo Figueiredo Filho (1964, 2010) como topônimo desta 

região geográfica do Ceará, é reconhecido historicamente e sua denominação Cariri decorre 

da ocupação desta região por indígenas do ramo Cariris.  

Quanto à ocupação do Cariri pelo colonizador branco, ainda Figueiredo Filho 

(2010) aponta que os primeiros colonizadores chegaram ao Cariri acompanhando o Rio São 

Francisco e transpondo a Chapada do Araripe para, a seguir, ocuparem suas encostas e brejos, 

sempre perseguindo nascentes d‟água, córregos, riachos e rios levando consigo os animais, 

dada a abundância de água e vegetação para pastejo. 

 A presença de muitas espécies agrícolas dentre elas a mandioca (Manihot 

esculenta Crantz.), algodão (Gossypium sp.), milho (Zea maiz)  e principalmente arbóreas 

frutíferas, já naqueles tempos, é indício da existência de uma civilização previamente à 

ocupação dos colonizadores. Seguiu-se assim uma ocupação que se dava em duas frentes 

complementares: a pecuária extensiva - na mesa e sopé da chapada e a agricultura para 

subsistência dos habitantes ocupados com o criatório – encostas, vales e brejos. 

Posteriormente, vêm os canaviais e engenhos de rapadura como resposta à fixação das 

populações recém-chegadas ao Cariri pleno de brejos abundantes em água e solos férteis. 

Ainda Figueiredo Filho (2010, p.20) discute: 

 

Quais os primeiros povoadores do Cariri? Qual a causa que impulsionou o 

pecuarista primitivo a procurar o sertão, até atingir o vale que se estende ao sopé do 

Araripe? Não foram as minas o atrativo principal da penetração. Apareceu 

mineração de ouro, em Missão Velha, já quando se processava o povoamento 

regular da zona e deu resultado inteiramente contraproducente. Foi a expansão da 

criação do gado e, logo depois, da agricultura, com todas as possibilidades que o 

solo fértil caririense oferecia ao alienígena, as causas primordiais da colonização 

sul-cearense. 

 

Trabalhos em prosa e verso, relatos literários (BOX 3) e populares e históricos 

apontam que antes de chegarem ao Cariri os colonos de origem europeia, já havia uma 

experiência agrossilvícola bem diversificada, por parte das populações que habitavam a 

região, composta de espécies herbáceas, arbustivas e arbóreas nativas ou introduzidas 

(Manihot sp.), (mandioca, macaxeira e maniçoba), amendoim (Arachis hypogaea L.), milho 

(Zea maiz), feijões (Vignae sp e Phaseolus sp), buriti (Mauritia flexuosa), macaúba 
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(Acrocomia aculeata (lacq ) Lood. ex Mar), pequi (Caryocar brasiliensis Camb.), mangaba 

(Hancornia speciosa), murici (Byrsonima sp.), cambuí (Myrciaria tenella) cocos babaçu 

(Orrbignya speciosa (Mart.) Barb. Rodr.) e catolé (Syagrus cearensis), dentre outras espécies 

que há muito são conhecidas nesta região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os cultivos de então eram adaptados às condições edafo-climáticas da região e 

supriam as necessidades das populações nativas, tanto alimentares como para fins de 

vestimentas e utilidades outras, sendo que muitas daquelas espécies cultivadas ainda 

remanescem junto às pequenas propriedades para alimento familiar e para prover uma 

atividade extrativista que abastece o comércio do território. A este respeito Figueiredo Filho 

(1964, 2010) cita que: 

 

A cultura da mandioca, com o preparo da farinha, foi outra boa herança do índio... 

Conforme diz a maioria dos historiadores, a própria Missão do Brejo de Miranda 

criou-se e cresceu à sombra de casa de farinha, em seu sistema mais rudimentar. As 

culturas do milho e do algodão foram também conhecidas do índio. No Cariri, tudo 

concorria à vida fácil e primitiva, com a natureza a fornecer em abundância, a 

macaúba, babaçu, pequi, araçá e outros frutos silvestres, além da caça farta das 

matas, tudo nessa espécie de paraíso terreal com dezenas e dezenas de córregos, 

riachos e extensos brejos (FIGUEIREDO FILHO, 1964, 2010, p. 5). 

 

BOX 3 

(A) 

O vale do Cariri 

Foi um paraíso sim, 

Um mundo de babaçu, 

Um verde de não ter fim 

E muitos filetes d’água 

Onde risonho e sem mágoa 

Vadiava o curumim 

(B) 

Cá viviam os Kariris 

Da baixada ao tabuleiro, 

Tal como as aves do céu 

Que não recolhem em celeiro, 

Tal como os lírios do campo 

E em verso humilde eu estampo 

O seu viver costumeiro. 

 

 

 

 

 

(C) 

Mas um dia os Kariris 

Viram tudo revirar. 

Toparam homens ferozes 

Com instinto de matar 

Que falavam de riqueza 

Sem respeito a natureza 

Levavam a vida em pilhar. 

(D) 

Os estrangeiros não eram 

Como os índios do sertão, 

Inhamuns e Calabaças 

Que devido a precisão, 

Tentando escapar da morte 

Arriscavam sua sorte 

Invadindo a região. 

 

(E) 

Aquela gente queria 

Era pastagem pro gado, 

Ouro, prata, pedras nobres 

Com um brilho variado, 

Terra para agricultura 

E no choque de culturas 

O índio foi esmagado. 

(F) 

E quem venceu a contenda 

Foi quem registrou a história, 

Passou por sendo mocinho, 

Cobriu-se de toda glória 

E o perdedor sem direito, 

Ficou cheio de defeito 

E privado de memória. 

BEZERRA (1995) in 

BRASIL, IBAMA, 

(2003) 
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4.1.2 Cenário amplo da pesquisa: o território e os municípios onde se desenrola a 

pesquisa, o meio ambiente e as Unidades de Conservação 

 

O Território da Cidadania do Cariri está localizado no extremo sul do Estado do 

Ceará. Segundo BRASIL (2010) é composto por 28 municípios e abrange uma área de 

16.350,40 Km². Trata-se de uma zona semiárida, limitando-se ao sul, com o Estado de 

Pernambuco; a oeste, com o Estado do Piauí; a leste, com o Estado da Paraíba e ao norte, com 

os municípios de Aiuaba, Saboeiro, Jucás, Cariús, Cedro, Lavras da Mangabeira e Ipaumirim 

(MAPA 1).  
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Mapa 1 - Território da Cidadania do Cariri. 
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Fonte: Produzido pelo Autor.  

 

BRASIL (2010 p.160) considera que “O Bioma mais representativo do Território 

é a Caatinga, seguido de áreas de domínio do Cerrado e do Carrasco. Na APA do Araripe, 

apresentam-se as zonas testemunhas da Mata Úmida”. Ainda BRASIL (2010) afirma que a 

vegetação se apresenta bastante diversificada e aponta haver uma predominância das 
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formações seguintes: Floresta Caducifólia Espinhosa, Caatinga Arbustiva e Cerrado, como 

demonstra o Quadro 7. 

 

Quadro 7 - Dados ambientais (pluviosidade, temperatura, período chuvoso, relevo, solos, 

vegetação e hidrografia) dos municípios de Crato e Nova Olinda (CE). 
 Crato Nova Olinda 

Clima 

Tropical Quente Semi-árido 

Brando 

Tropical Quente Sub-úmido 

Tropical Quente Sub-úmido, 

Tropical Quente Semi-árido 

Brando, Tropical Quente Semiárido 

Pluviosidade (mm) 1090,9 682,7 

Temperatura Média (ºC) 24° a 26° 24° a 26º 

Período Chuvoso janeiro a maio Janeiro a maio 

Relevo 
Chapada do Araripe e 

Depressões Sertanejas 

Depressões Sertanejas e 

Chapada do Araripe 

Solos 

Neossolos, 

Latossolos, 

Argissolos, 

Nitossolos 

Neossolos, 

Latossolos, 

Argissolos, 

Nitossolos e Vertissolo 

Vegetação 

Carrasco, Floresta Caducifólia 

Espinhosa, Floresta Subcaducifólia 

Tropical Pluvial, Floresta 

Subperenifólia Tropical Pluvio- 

Nebular, Floresta Subcaducifólia 

Tropical Xeromorfa 

Floresta Caducifólia Espinhosa, 

Floresta Subcaducifólia Tropical 

Pluvial, Floresta Subperenifólia 

Tropical Pluvio-Nebular e Floresta 

Subcaducifólia Tropical Xeromorfa 

Bacia Hidrográfica 
Alto Jaguaribe, 

Salgado 
Alto Jaguaribe 

Fonte: FUNCEME/IPECE 

 

Parte do Território Cariri (em torno de 1.000.000 de hectares) é ocupada pela 

Área de Proteção Ambiental do Araripe – APA do Araripe, criada pelo Decreto presidencial 

de 4 de agosto de 1997, que se estende pelos territórios de vários municípios (MAPA 2, 

QUADRO 8), adentrando aos estados do Pernambuco e Piauí. 

 

Mapa 2 – Áreade Proteção Ambiental – APA da Chapada do Araripe 

 
Fonte: Silva, 2013 
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Quadro 8 – Denominação, administração, composição, Unidades Federativas (UF), bioma, classificação e área da Unidade de Conservação (UC) APA 

Chapada do Araripe. 
Nome da Unidade de Conservação (UC) Coordenação Regional Município UF Bioma Grupo Área (hectares) 

APA da Chapada do Araripe Cabedelo 

Abaiara 

CE 

Caatinga US - Uso Sustentável 972.605,18 

Araripe 

Barbalha 

Brejo Santo 

Campos Sales 

Crato 

Jardim 

Jati 

Missão Velha 

Nova Olinda 

Penaforte 

Porteiras 

Potengi 

Salitre 

Santana do Cariri 

Araripina 

Bodocó  

PE 

Cedro 

Exu 

Ipubi 

Serrita 

Moreilândia 

Alegrete do Piauí 

PI 

Caldeirão Grande do Piauí 

Curral Novo do Piauí 

Francisco Macedo 

Fronteiras  

Marcolândia  

Simões 

Ministério do Meio Ambiente - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Adaptado pelo autor.
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Inserida na APA do Araripe, encontra-se a Floresta Nacional – FLONA do 

Araripe-Apodi. Segundo BRASIL, IBAMA (2003) esta Flona foi criada em 02 de maio de 

1946, sendo a primeira Unidade de Conservação da Natureza (UC) da sua categoriano Brasil 

(Mapa3). Esta UC pertence ao grupo US – Uso sustentável que, segundo Horowitz (2003) 

apud Maciel (2010 p. 77) objetiva basicamente: 

 

[...] compatibilizar a conservação da natureza com o uso direto de parcela dos seus 

recursos naturais, tudo também regrado pela lei, de modo que o uso seja limitado a 

ações compatíveis com a manutenção do recurso. 

 

Mapa 3– Localização da Floresta Nacional do Araripe - Apodi – FLONA. 

 
Fonte: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 

Diretoria de Florestas 

Coordenação Geral de Florestas Nacionais  

 

A FLONA Araripe-Apodi, segundo o Art. 7º da Lei nº 9.985/2000 de 18 de julho 

de 2000 que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, 

regulamentado pelo Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002, pertence ao grupo das 

Unidades de Uso Sustentável - US. Ainda segundo o Art. 14 da referida lei, esta UC insere-se 

na categoria III, segundo BRASIL, IBAMA (2003), (BOX 4).  

 

 

 



67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crato e Nova Olinda são os municípios onde estão localizadas as Unidades de 

Produção Familiares (UPFs) pesquisadas. Localizam-se no extremo sul do Estado do Ceará e 

se limitam com os municípios de Altaneira, Farias Brito, Santana do Cariri, Caririaçu, 

Barbalha, Juazeiro do Norte e Estado de Pernambuco (QUADRO 9).  

 

Quadro 9 – Latitude e longitude, área territorial e altitude dos municípios de Crato e Nova 

Olinda. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FUNCEME/IPECE. 

 

Estes municípios, segundo BRASIL (2010) apresentam respectivamente áreas 

territoriais de 1.009,20 Km² e 284,40 Km² tendo grande parte dos seus territórios situados nos 

domínios da Chapada do Araripe bem como na FLONA Araripe-Apodi, e se incluem no 

denominado Território Cariri, sendo Crato localizado no Microterritório Cariri Central, com 

aproximadamente 5.099,7 Km² e Nova Olinda, no Microterritório Cariri Oeste, com 5.186,1 

Km². 

Municípios / Aspectos Crato Nova Olinda 

Coordenadas 

Geográficas 

Latitude(S) 7º 14' 03" 7º 05' 30" 

Longitude (WGr) 39º 24' 34" 39º 40' 50" 

Área 
Absoluta (Km²) 1.009,20 284,40 

Relativa ao Estado do Ceará (%) 0,68 0,19 

Altitude (m) 426,9 445 

BOX 4 

Lei nº 9.985/2000 de 18-07-2000 Regulamentada pelo Decreto nº 4.340, de 22-08-2002 

Art. 7
o
As unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se em dois grupos, com 

características específicas: 

I - Unidades de Proteção Integral; 

II - Unidades de Uso Sustentável. 

Art. 14.Constituem o Grupo das Unidades de Uso Sustentável as seguintes categorias de 

unidade de conservação: 

I - Área de Proteção Ambiental; 

II - Área de Relevante Interesse Ecológico; 

III - Floresta Nacional; 

IV - Reserva Extrativista; 

V - Reserva de Fauna; 

VI – Reserva de Desenvolvimento Sustentável; e 

VII - Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

BRASIL, IBAMA, 2003 p. 8 
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4.1.3 Pobreza, degradação ambiental e esvaziamento das áreas rurais nos municípios 

pesquisados 

 

Os censos demográficos 1991/2000/2010 do IBGE no Cariri mostram que há uma 

tendência migratória das populações rurais, além de outros fenômenos demográficos que 

fazem decrescer as populações da zona rural desta região. Os municípios de Crato e Nova 

Olinda apresentam um consistente crescimento das populações domiciliadas na zona urbana e 

decrescimento de suas populações na Zona Rural, refletindo-se nestes a mesma tendência 

nacional de preponderância das populações urbanas sobre as populações rurais, 

principalmente nestas três últimas décadas, conforme apontam os dados estatísticos (FIGURA 

2). 

 

Figura 2 - Comparativo de população residente nas zonas urbana e rural anos 1991, 2000 e 

2010 nos municípios de Crato e Nova Olinda. 

            
Fonte: IBGE – Censos Demográficos 1991/2000/2010. Adaptado pelo Autor 

 

O destino migratório das populações rurais do Cariri tem sido em direção aos 

centros urbanos regionais (preferencialmente Juazeiro, Crato e Barbalha) e também a outras 

regiões do país, principalmente por parte da população jovem em idade de trabalho ou estudo. 

Conforme aponta Carvalho et al (2009), com base em dados estatísticos, cada vez mais jovens 

trocam o campo pela cidade, fazendo vir à tona preocupações com a sobrecarga do mercado 

de trabalho na zona urbana, o desaparecimento da Agricultura Familiar, a falta de mão-de-

obra no campo, entre outras.  
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Ainda Carvalho et al. (2009, p. 5) estudando grupo de alunos de escola rural no 

município de Garanhuns, Pernambuco, constata que “existe uma ansiedade em busca da 

independência financeira através do trabalho remunerado o que, na maioria dos casos, não 

acontece quando ele trabalha na propriedade com seus pais”. Queiroz (2011) associa esta 

migração, em parte, à esperança de maior empregabilidade nas cidades e aponta que este 

contexto migratório de jovens do campo para a cidade estaria associado à busca de melhores 

condições de sobrevivência e projetos de vida, porém sob uma realidade de globalização, 

neoliberalismo e crise estrutural do emprego no capitalismo.  

Por sua vez, Morais et al. (2012) sugere haver algo mais que um movimento 

demográfico na migração dos jovens do meio rural ao meio urbano, tais como: falta de 

perspectiva no campo e busca por um futuro melhor, continuidade de estudos e formação 

profissional e a falta de espaços que tragam cultura e lazer para o campo, diminuição do 

tamanho da terra e dificuldades do trabalho e da vida rural, o que explicaria a busca dos 

segmentos mais jovens das populações rurais pelas aglomerações urbanas de maior porte na 

região que se apresentam como supridoras destas suas expectativas. 

Em se tratando do caráter dos municípios, BRASIL (2010) afirma que, conforme 

orientações da Secretaria de Desenvolvimento Territorial – SDT do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário – MDA, Crato é considerado um município urbano, enquanto Nova 

Olinda é um município rural. Quando se analisa a renda das famílias nestes municípios, no 

contexto Rural x Urbano, observa-se, também aqui, uma disparidade entre os municípios em 

foco, pois Crato apresenta maiores valores de renda domiciliar per capita que Nova Olinda 

(TABELA 1), o que reforça a ideia de que a migração rumo aos centros urbanos está 

fortemente associada à busca de emprego e renda e ainda nos leva a crer que uma maior 

pobreza estaria associada à condição rural do município. 
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Tabela 1 - Comparativo de Renda domiciliar per capita (Salário Mínimo (SM) R$ 510,00) – 

2010 dos municípios de Crato e Nova Olinda. 

Municípios / Aspectos quantitativos/ 

percentuais/faixas de renda 

Crato Nova Olinda 

Quant. % Quant. % 

Total SM 33.925 100,00 3.981 100,00 

Até ¼ SM 5.739 16,92 1.305 32,78 

Mais de 1/4 a 1/2 SM 10.116 29,82 1.162 29,19 

Mais de 1/2 a 1 SM 10.060 29,65 967 24,29 

Mais de 1 a 2 SM 4.073 12,01 216 5,43 

Mais de 2 a 3 SM 1.278 3,77 47 1,18 

Mais de 3SM 1.736 5,12 46 1,16 

Sem rendimento 923 2,72 238 5,98 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Censo Demográfico 2010. – citado IPECE, 

Adaptado pelo Autor. 

 

Conforme dados de IPECE, 2008, os índices de desenvolvimento nos municípios 

de Crato e Nova Olinda denunciam uma forte disparidade, em que pese pertencerem à mesma 

região do Cariri cearense. As posições respectivamente ocupadas pelos mesmos no ranking 

estadual também demonstram a distância entre as posições ocupadas pelos dois municípios 

vizinhos (TABELA 2). 

 

Tabela 2 - Índices de desenvolvimento nos municípios e posição no ranking estadual. 

Índices/Municípios 
Crato Nova Olinda 

Valor Posição Valor Posição 

Índice de Desenvolvimento Municipal (IDM) – 2008 50,48 7 31,63 57 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) – 2000 0,716 5 0,637 78 

Índice de Desenvolvimento Social de Oferta (IDS-O)–2008 0,441 24 0,403 62 

Índice de Des. Social de Resultado (IDS-R) – 2008 0,545 6 0,406 107 

Fonte: IPECE/PNUD. – Adaptado pelo Autor. 

 

Quase um terço da população do município de Nova Olinda, ou seja, 27,83%, se 

encontram em situação de extrema pobreza, segundo dados apresentados por IPECE, 2010 

enquanto seu vizinho, Crato, apresenta em extrema pobreza pouco mais de um décimo, 

11,05%, de sua população total. Entretanto, quando se observa as populações rurais nos dois 

municípios, essas diferenças diminuem entre si, levando-nos a crer que a ruralidade estaria 

associada à condição de pobreza de sua população, independentemente do município, posto 

que Crato possue 25,93% de sua população rural nesta situação (pouco mais de um quarto), 

enquanto Nova Olinda apresenta 40,96% de sua população rural em extrema pobreza 
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(TABELA 3). Isto demonstra um maior percentual na condição de extrema pobreza no meio 

rural em ambos os municípios, entretanto nas áreas urbanas esta se apresenta menor num 

município de maior porte econômico, como é o caso de Crato. 

 

Tabela 3 - População Extremamente Pobre: (Com rendimento domiciliar per capita mensal 

de até R$ 70,00) – 2010 nos municípios de Crato e Nova 

Discriminação/Municípios 
Crato Nova Olinda 

Quant. % Quant. % 

Total 13.412 11,05 3.967 27,83 

Urbana 8.093 8,02 2.099 21,65 

Rural 5.319 25,93 1.868 40,96 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Censo Demográfico 2010. – citado por IPECE e 

adaptado pelo Autor 
 

Além disso, a precarização das condições de moradia, dentre outros problemas 

sócio-ambientais dos aglomerados urbanos, se reflete em ausência de saneamento básico 

(TABELA 4) e deficiente coleta de lixo (TABELA 5). 

 

Tabela 4 - Comparativo entre Domicílios Particulares Permanentes Segundo os Tipos de 

Esgotamento Sanitário - 2000/2010. 

Municípios / Tipos de esgotamento 

sanitário 

Crato Nova Olinda 

Quant. % Quant. % 

Total (1) 33.925 100,00 3.981 100,00 

Rede geral ou pluvial 11.803 34,79 1.504 37,78 

Fossa séptica 3.160 9,31 254 6,38 

Outra 16.985 50,07 1.851 46,50 

Não tinham banheiros 1.977 5,83 372 9,34 

(1) Inclusive os domicílios sem declaração da existência de banheiro ou sanitário 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Censos Demográficos - 2000/2010, e adaptado 

pelo Autor. 

 

Apesar dos dois municípios apresentarem a quase totalidade de seus domicílios 

servidos com energia elétrica, isso não acontece no tocante ao serviço de coleta de lixo. Mais 

uma vez, Nova Olinda, município menor e com maior percentual de população rural, 

apresenta-se com quase um terço de suas residências sem coleta de lixo, enquanto Crato 

apresenta menos de um sexto destes domicílios sem acesso aos serviços de coleta de lixo 

(TABELA 5). Mais uma vez, evidencia-se a disparidade em detrimento do município de 

menor porte econômico, agravando-se a condição sócio-ambiental das populações rurais dos 

municípios menores. 
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Tabela 5 - Domicílios Particulares Permanentes Segundo Energia Elétrica e Lixo Coletado – 

2010 nos municípios de Crato e Nova Olinda. 

Municípios / Aspectos 
Crato Nova Olinda 

Quant. % Quant. % 

Total 33.925 - 3.981 - 

Com energia elétrica 33.733 99,43 3.945 99,10 

Com lixo coletado 28.536 84,12 2.721 68,35 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Censos Demográficos - 2000/2010. Citado por 

IPECE e adaptado pelo Autor 
 

Conforme o Observatório das Migrações do Grupo dos Estados da África, das 

Caraíbas e do Pacífico (ACP), 2011, há migrações internas, continuadas ou cíclicas, de 

populações dentro de cada Estado, região ou país, que se relacionam com problemas 

ambientais como as secas, a degradação de solos – erosão da camada fértil, compactação, 

salinização e desertificação. Estas migrações se refletem particularmente nas populações mais 

pobres destas regiões e repercutem nas condições sociais das populações locais, 

caracterizando-se então a migração como uma problemática sócio-ambiental com impactos 

tanto sobre as zonas abandonadas pelos migrantes (vazios populacionais, perda dos vínculos 

sociais e identidade, dentre outras) como também sobre os lugares aonde chegam os 

migrantes: 

 

Estes impactos negativos também poderão ocorrer no caso de afluxo de migrantes 

para zonas urbanas com falta de infraestruturas, o que pode conduzir a meios de 

subsistência insalubres, riscos para a saúde e poluição, bem como a uma maior 

vulnerabilidade aos efeitos das alterações climáticas para as pessoas que vivem em 

bairros de lata.(Permanent Mission of Greece Geneva and IOM, 2009 apud ACP, 

2011 p. 17). 

 

A respeito do crescimento demográfico das cidades e povoados do TC 

ocasionado, também, pelo afluxo de pessoas oriundas de zonas rurais do Território e de outras 

cidades próximas, ao relatar as consequências da expansão das áreas urbanas nas 

proximidades da UC Floresta Nacional do Araripe (FLONA), BRASIL, IBAMA (2003, p.21) 

coloca: 

 

Observa-se um processo de ocupação acelerada nos limites Oeste (Boa Vista e Mané 

Coco) e Sudoeste da FLONA (Cajueiro e Guritiba), graças a melhoria na 

infraestrutura (eletrificação, telefonia com tecnologia celular rural e aumento da 

oferta hídrica). Consequentemente está em curso nessas áreas um processo de 

especulação imobiliária. 

 

Ao sofrer o esvaziamento de sua população tradicional, o meio rural não se torna 

isento da degradação, pois com a saída dos antigos habitantes, se substituem as formas 
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tradicionais de relação com o ambiente por outras que podem ser tão ou mais impactantes, 

como é o caso da visitação turística, parcelamento do solo para construções de chácaras e 

outros equipamentos com fins de lazer, em certas áreas rurais procuradas pela amenidade que 

oferecem. Informações de moradores remanescentes das áreas localizadas no interior da APA 

Araripe denotam que há um crescimento da procura por lotes ou pequenas áreas rurais o que 

estimula o fracionamento das propriedades rurais e transforma Unidades de Produção em 

lotes menores, muitas vezes dificultando a continuidade de atividades produtivas rurais. As 

preocupações com estas transformações estão expressas no Plano de Manejo da Floresta 

Nacional do Araripe (BOX 5). 

 

 

 

 

 

 

Silva (2013) estuda a ocorrência de antropismo nos domínios da APA da Chapada 

do Araripe, enquanto Peres (2008), ressalvadas as especificidades regionais e as proporções 

de cada caso, aponta que ocupantes recentes de áreas protegidas trazem consigo seus traços 

culturais por vezes conflitantes com as culturas locais, além de contribuírem com uma 

antropização qualitativamente diferenciada daquela resultante da ocupação tradicional. Por 

exemplo, Peres (2008) ao estudar as influências da criação da UC Parque Estadual de 

Ilhabela, sobre a população dos Caiçaras habitantes daquela região litorânea do Estado de São 

Paulo, ao proibir certas atividades tradicionalmente realizadas por aquelas comunidades 

nativas, tais como agricultura, caça e pesca, nos chama a atenção afirmando: 

 

A construção de casas de veraneio para classes altas vem provocando casos de 

êxodo das terras, como foi o caso da Praia das Enchovas, Praia de Indaiatuba e Saco 

das Tocas, sendo que algumas das famílias foram absorvidas como caseiras das 

propriedades privadas que se apossaram desses locais, enquanto as outras famílias 

restantes mudaram-se de localidade (PERES, 2008 p. 6.). 

 

No que diz respeito às atividades econômicas e seus impactos no ambiente, 

influindo sobre a degradação da caatinga e agravamento do processo de desertificação, 

estudos de Alves, Araújo e Nascimento (2009), estimam que nos últimos 15 (quinze) anos 

BOX5 
 Expansão urbana: o crescimento demográfico e a conseqüente 

expansão das cidades, vilas e povoados do entorno da FLONA 
acabam resultando em danos ambientais para a 
unidade. Cresce o furto de madeira (forquilhas, caibros, 
linhas, varas, material indispensável para a construção 
de casas de taipa); aumenta a pressão de caça, a 
extração de lenha e de mel e os riscos de incêndios; 
BRASIL, 2003 p. 24. 

4 
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cerca de 40.000 Km² se transformaram em deserto devido à interferência do homem na região 

semiárida para desenvolvimento das atividades extensivas da pecuária e mineração 

(desmatamento para ocupação com pastagens, extração mineral e de lenha para abastecimento 

energético das indústrias). Neste sentido, em investigação ecogeográfica sobre a pecuária nas 

condições da caatinga, aponta: 

O semiárido nordestino foi ocupado, desde o século XVII, pela expansão da 

pecuária extensiva em campo aberto. Essa expansão se fez à custa da caatinga. Tanto 

nas áreas de caatingas arbóreas como nas arbustivas, os criadores de gado passaram 

a usar a queima do pasto, antes da estação das chuvas, para facilitar o brotamento do 

mesmo, lançando nas áreas uma grande quantidade de animais (bovinos, caprinos e 

ovinos), acima da capacidade de suporte das mesmas. A utilização da caatinga como 

pastagem extensiva vem causando degradações fortes e por vezes irreversíveis do 

ecossistema. Já são encontradas extensas áreas cuja vegetação já se encontra muito 

empobrecida, tendo perdido a diversificação florística que lhe é peculiar, a exemplo 

da área periférica das cidades do sertão e no entorno das vilas, povoados e fazendas 

da região. (ALVES, ARAÚJO e NASCIMENTO, 2009 p. 131). 

 

Tais afirmações são também corroboradas, segundo Silva (2007a) por estudos da 

Embrapa que enfatizam os impactos da atividade pecuária no semiárido. O autor denuncia a 

falta de conhecimento acerca dos ecossistemas da caatinga: 

 

O desconhecimento da complexidade do Semiárido conduziu à introdução de 

práticas agropecuárias inadequadas, provocando ou agravando desequilíbrios 

ambientais. Estudos realizados pelo Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2002a) 

indicam que 68% da área estão antropizados, sendo 35,3% extremamente antro-

pizados. O zoneamento realizado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

− Embrapa (1993) revelou que 36% da área de domínio do Semi-árido (cerca de 35 

milhões de hectares) possuem fortes restrições ao uso agrícola. (SILVA, 2007a. p. 

469). 

 

O Território Cariri também seguiu esse movimento introdutório da pecuária e 

persiste nele. A eliminação da cobertura vegetal natural das terras para fins de pastejo com 

pecuária extensiva, mediante derrubada da mata e uso do fogo para eliminação de restos 

vegetais são práticas ainda comuns na região, destarte - a supressão de cobertura vegetal para 

fins agropastoris estar regulamentada pelo Código Florestal Brasileiro, que contém definições 

conceituais importantes nas discussões presentes neste estudo (Anexo 4). Segundo BRASIL, 

IBAMA (2003, p. 24): 

 

[...] a soltura de gado vacum na chapada do Araripe tem trezentos anos. Infelizmente 

é uma prática cultural difícil de ser rompida, que configura um impacto ambiental 

significativo e que historicamente tem contado quando não com o patrocínio, com a 

omissão dos dirigentes do IBAMA para não desagradar aos políticos da região. 

 

A respeito dos impactos provocados especialmente pela pecuária sobre os 

ecossistemas da caatinga, Alves (2007) coloca a dificuldade de se promover uma recuperação 
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da cobertura vegetal, uma vez sendo promovida a degradação de sua condição original, 

principalmente pelo sistema de criatório promovido nas terras desmatadas, pois: 

_ A derrubada dessa floresta, mesmo se algumas árvores importantes são 

preservadas, destrói as condições um pouco mais úmidas que são favoráveis ao 

desenvolvimento do sub-bosque a partir do qual a reconstituição florestal seria 

possível; 

 _ A destruição pelo gado, dos primeiros estágios de regeneração da floresta, 

poupando certas espécies que não lhe são apetecível destrói também o ambiente 

micro-climático; O superpastoreio provoca a compactação do solo por excesso de 

pisoteio e, por conseguinte, acelera os processos erosivos, tornando impossível 

aregeneração, e 

 _ Pequenas porções do espaço natural dos Agrestes são consumidas pelo sistema de 

culturas e pastagens, acarretando a longo e médio prazo, um importante consumo do 

capital vegetal. (ALVES, 2007 p.65). 

 

Conforme o autor, a degradação dos solos e das condições hídricas em 

consequência dos desmatamentos e introdução do criatório de gado, torna difícil a 

reconstituição da vegetação, além de promover esvaziamento em extensas zonas rurais.  

A prática do desmatamento, é historicamente associada ao uso industrial dos 

produtos lignificados de origem arbustiva e arbóreas (lenha e carvão) demandados como fonte 

energética. A exploração destes, materiais, por parte de pequenos agricultores, muitas vezes 

se dá de forma não regulamentada, mas garante um aporte de renda aos mesmos. A madeira 

para construção e movelaria e certos produtos como o mel, cascas, frutos, essências florestais, 

também apresentam importância na composição de renda das famílias rurais. Estes produtos 

vêm ao longo de séculos sendo extraídos pelas populações locais de forma depletiva, 

entretanto, a extração de produtos madeiráveis e de outros da vegetação nativa é atualmente 

regulada por legislação e normativas específicas – o Plano de Manejo Florestal Sustentável 

(PMFS), conforme previsto no Código Florestal Brasileiro (ANEXO 4), podendo concorrer 

para a regulamentação do extrativismo praticado segundo parâmetros ecológicos. 

Recentemente, alguns assentamentos de Reforma Agrária e grupos de pequenos proprietários 

da caatinga têm se associado com vistas à regularização da atividade de exploração de 

material de origem florestal (carvão e lenha e outros) com base nos PMFS. 

Atualmente, atividades domésticas, industriais e comerciais, tais como cerâmicas, 

panificadoras, indústrias do cimento e do calcário, restaurantes, construções locais como 

cercas e residências pressionam o ambiente por produtos, sendo a lenha e o carvão, os 

principais produtos extraídos de áreas agrícolas ou pecuárias (TABELA 6). Shimizu (2007, 

p.8) nos apresenta que: 

 

A Caatinga se estende por 844.453 Km
2
, dos quais, aproximadamente 37 % já 

sofreram intervenção humana (MMA, 2006). Nesse bioma, a tendência de 
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desmatamento é crescente, tendo em vista que grande parte da demanda de energia é 

suprida pela queima da lenha extraída da vegetação natural. 

 

Tabela 6 – Extração de madeira para fins energéticos e valores obtidos em Nova Olinda e 

Crato, dados de 2011. 

Produto 
Quantidade Valor em 1.000 R$ 

Crato N. Olinda Crato N. Olinda 

Madeiras - carvão vegetal 55 ton. 46 ton. 39 29 

Madeiras – lenha 139.924 m³ 26.994 m³ 2.229 380 

FONTE: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2013. 

 

Além dos produtos lignificados (madeiras e lenhas), BRASIL (2003) nos chama a 

atenção para o potencial da diversidade de produtos que ainda são extraídos da vegetação 

nativa local, apontando certa persistência de hábitos antigos de coleta e aproveitamento para 

alimentos, medicina popular, utensílios e outros fins de produtos originados na floresta, 

apresentados no BOX 6. 
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BOX 6 – Produtos de origem extrativista na APA do Araripe 

 Óleos essenciais – a FLONA abriga espécies nativas com potencial para a produção de 

perfumes, cremes, shampoos, sabonetes, incenso e velas odoríferas; 

 Fármacos – embora a etnobotânica do povo Kariri tenha sido destruída com ele, algum 

resquício ficou da farmacopéia antiga. Uma parceria entre o IBAMA e o Ministério da Saúde, 

poderia resultar em extratos, pomadas, cápsulas, xaropes, etc., de espécies nativas para a 

população mais carente dessa nação; 

 Meliponicultura – no passado o geossistema Araripe, e especialmente a FLONA, 

abrigavam abelhas nativas sem ferrão dos gêneros Melípona [Uruçu amarela (Melipona 

rufiventris) e Mandaçaia (Melipona mandaçaia)] e Trigona [Jataí (Tetragonisca augustula), 

Moça branca (Friescomellita varia), Tiúba preta (Scaptotrigona sp.), arapuá (Trigona spinipes) e 

Tataíra (Oxytrigona tataíra)], dentre outras. Contudo, ações antrópicas como desflorestamentos, 

queimadas agrícolas, incêndios florestais, uso indiscriminado de agrotóxicos, crescimento urbano, 

várias formas de poluição e, a explosão da apicultura de base industrial-exportadora centrada nas 

raças africanizadas estão dizimando nossas abelhas nativas. Além de excelente alimento, o mel 

das meliponídeas tem propriedades medicinais, custando no mercado local mais do dobro do 

preço do mel das abelhas africanizadas. Além de gerar ocupação e renda, a meliponicultura pode 

contribuir muito para a produção de frutos e sementes e conseqüentemente para a recuperação de 

áreas degradadas da FLONA;”.(BRASIL, 2003 p. 23-24). 

 

 

Alguns estudos apresentam aspectos da cultura extrativista presentes nas 

populações locais, a exemplo de Brasileiro et al (2010) que relata a experiência de catadores 

de Pequi (Caryocar brasiliense coriaceum) na Chapada do Araripe em associação a 

experiências agroecológicas. Rocha et al (2008) apresenta um quadro evolutivo da exploração 

do Pequi em mais de 30 anos nas regiões brasileiras em que esta espécie ocorre, ressaltando 

sua importância sócio-econômica. De acordo com o autor, a produção do pequi no Estado do 

Ceará ocorre os domínios da Chapada do Araripe e responde a uma produção acumulada entre 

1975 e 2006 em 22.968,8 toneladas o que corresponde a 32,9% da produção nacional 

acumulada neste mesmo período. Rocha, Santos, Bezerra (2012) apresenta um conjunto de 

alimentos tradicionalmente produzidos e consumidos pela população rural da Chapada do 

Araripe em cuja composição estão os produtos de origem florestal como babaçu (Orbignya 

phalerata, Mart.), mangaba (Hancornia speciosa), imbiriba (Eschweilera ovata (Cambess) 

Mart. ex Miers), murici (Byrsonima sp.), cambuí (Myrciaria tenella), jatobá (Hymenaea 

courbaril L.) e outras espécies. Dados estatísticos apresentam que nos municípios de Crato e 

Nova Olinda, há indícios de uma economia extrativista com base em produtos de origem 
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florestal, além da lenha, carvão e madeira, como frutos, cascas, essências e fibras que persiste 

ao tempo, sendo as espécies vegetais de maior valor econômico: mangaba, umbu (Spondia 

sp.), buriti (Mauritia flexuosa), coco babaçu (Orbignya phalerata, Mart), sendo o pequi 

(Caryocar brasiliensis Camb.), a extração que persiste em maior volume, conforme 

apresentado na Tabela 7.  

 

Tabela 7 – Extração de produtos de origem vegetal e valores obtidos em Crato e Nova 

Olinda. Dados de 2011. 

Produto 

Quantidade produzida em 

toneladas 
Valor em 1.000 R$ 

Crato N Olinda Crato N Olinda 

ProdutosAlimentícios  - mangaba Menos de 1 - 1 - 

ProdutosAlimentícios  - umbu - fruto 1 - 1 - 

Fibras - buriti Menos de 1 - 1 - 

Oleaginosos - babaçu – amêndoa 96 - 240 - 

Oleaginosos - pequi - amêndoa 3.346 85 4.082 105 

Oleaginosos - outros oleaginosos 5 - 10 - 

ProdutosAlimentícios  - castanha de cajú - Menos de 1 - Menos de 1 

FONTE: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2013, adaptado pelo Autor. 

 

4.1.4 Experiências agroecológicas no Território Cariri 

 

A partir do final dos anos 80, no Estado do Ceará passam a tomar corpo 

iniciativas pontuais de Agricultura Alternativa. Gradativamente estas experiências incorporam 

um discurso pela promoção da Transição Agroecológica. No Território Cariri, a Associação 

Cristã de Base (ACB) e outras entidades de base como os Sindicatos de Trabalhadores e 

Trabalhadoras Rurais (STTRs) e associações comunitárias, vêm realizando projetos apoiados 

por recursos oriundos da Cooperação Internacional bem como por organismos nacionais a 

exemplo da PETROBRÁS, Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e Fundo Nacional do Meio 

Ambiente (FNMA). Estas experiências têm se focado na recuperação de áreas degradadas ou 

em atividades produtivas direcionadas para comunidades rurais, visando apoiar a Agricultura 

Familiar no desenvolvimento de tecnologias alternativas, apropriadas ao semiárido, educação 

e treinamento de agricultores dentro das propostas agroecológicas, a exemplo dos sistemas 

agroflorestais, agricultura orgânica, quintais produtivos, mandalas, sistemas 

agrossilvopastoris dentre outros. 

O “Projeto Agroflorestação - na recuperação de solos e matas ciliares”, 

desenvolvido pela ACB é uma dessas inciativas que tem como intuito realizar uma TA no 
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âmbito do Cariri cearense. Patrocinado pela PETROBRÁS Ambiental, este projeto, foi 

realizado em duas etapas e teve como área de atuação algumas comunidades rurais do 

município de Crato, Estado do Ceará situadas nos distritos de Santa Fé e Monte Alverne. O 

projeto em questão, buscou abranger 18 comunidades destes 2 distritos, na primeira edição de 

dezembro de  2004 a março de 2007 e, na segunda edição, os distritos de Ponta da Serra e 

Campo Alegre com 26 comunidades envolvidas, de dezembro de 2007 a março de 2010, 

conforme relata ACB (2010). 

De acordo com Silva (2007b, p. 7) este projeto teve como objetivo “Contribuir 

para melhorar as condições sócio-ambientais nas comunidades envolvidas, implantando o 

sistema agroflorestal, com vistas a recuperação gradativa da mata ciliar e recuperação de solos 

degradados...” 

Para consecução deste objetivo, foram traçados objetivos específicos, dentre os 

quais selecionamos aqueles considerados mais relacionados à temática deste estudo: 

 

[...]01- Capacitar agricultores familiares sobre SAFs; 

03 - Orientar ações de recuperação de mata ciliar observando a legislação vigente;  

4 - Capacitar os atores envolvidos sobre gerenciamento e utilização dos recursos 

hídricos existentes;  

5- Capacitar jovens beneficiários sobre construção de barragens subterrâneas; 

(SILVA, 2007b, p. 9-25). 

 

Na avaliação da primeira edição deste projeto (2004-2007) promovida pela ACB, 

utilizando-se de metodologia participativa, conforme relatório apresentado à PETROBRAS, 

Silva (2007b) indica dois grupos de resultados, conforme mostra o Quadro10: 
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Quadro 10 - Resultados relatados pela primeira edição do “Projeto Agroflorestação na 

recuperação de solos e matas ciliares”. 
RESULTADOS QUANTITATIVOS RESULTADOS QUALITATIVOS 

 15 áreas, totalizando 15 ha, implantadas com 

agroflorestas; 

 01 barragem subterrânea construída; 

 01 reforma de cacimba; 

 12 nascentes cercadas (“isoladas”), visitadas, 

cuidadas pelos grupos de jovens e suas 

famílias; 

 Aquisição de material e 10 kits de ferramentas 

para uso dos grupos envolvidos; 

 Coleta de 17,8 kg de sementes de espécies 

nativas; 

 12.574 mudas de espécies nativas plantadas em 

matas ciliares; 

 03 hortas acompanhadas por técnicos; 

 04 feiras realizadas; 

 09 parcerias institucionais realizadas; 

 Envolvimento de 03 grupos de jovens, 03 

grupos de mulheres, 12 conselhos de base e 17 

associações. 

 Mudança de mentalidade da população envolvida 

Conhecimento de novas práticas agrícolas pelos 

agricultores e suas organizações; 

 Novas posturas dos beneficiários com relação ao meio 

ambiente; 

 Entendimento das causas que provocam a degradação 

dos solos, da cobertura vegetal e da diminuição da 

vazão das nascentes; 

 Nascentes cuidadas, conservadas e ou recuperadas; 

 Valorização das espécies nativas da região semiárida; 

 Reconhecimento das áreas trabalhadas no projeto 

como modelos de convivência com o semiárido; 

 Enriquecimento da base alimentar; 

 Melhoria da economia familiar e abertura de novos 

canais de comercialização (feiras); 

 Integração e troca de experiências entre grupos ou 

participantes e diminuição de rivalidades entre 

comunidades; 

 Conquista de direitos da cidadania como acesso a 

água, telefonia, energia, coleta de lixo, crédito, resgate 

de autoestima e fortalecimento de grupos 

comunitários. 

Fonte: Adaptação do autor com base no Relatório Silva (2007b) do Projeto Agroflorestação- na recuperação de 

solos e matas ciliares. 

 

Atualmente, a ACB vem desenvolvendo o Projeto “Transição Agroecológica para 

a Convivência com o Semiárido” que almeja oferecer Assistência Técnica integral a 756 

famílias de agricultores do Território da Cidadania do Cariri Cearense e apresenta os 

seguintes objetivos gerais: 

 

Promover a convivência harmônica dos agricultores familiares com o semiárido por 

meio da conversão das Unidades de Produção Familiares a Agroecologia, da 

diversificação dos sistemas de produção praticados e do manejo racional da 

biodiversidade local (ACB, 2010 p.13). 

 

A ACB ainda organiza conjuntamente com agricultores participantes dos projetos 

sob sua coordenação a Feira da Agroecologia, que é um espaço de trocas realizado 

semanalmente no Crato onde agricultores expõem sua produção para venda direta. Neste 

espaço podem comercializar agricultores que se identifiquem com a proposta agroecológica e 

se organizem no grupo. 

É neste contexto que, há cerca de dois decênios, são encetados passos e estratégias 

para uma TA nas condições do Cariri cearense. Conhecimento local e equipes extensionistas 

buscam construir, com recursos escassos, desenhos de sistemas de produção com base na 

agroecologia que harmonizem o Agro com os “ecossistemas caririenses”, identificando, 
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nucleando e energizando os componentes socio-ecossistêmicos para compor um sistema de 

produção agroecológica no cariri. 

 

4.2 A escolha dos métodos qualitativos de pesquisa 

 

A busca por compreender o fenômeno estudado e a singularidade dos casos nos 

levou a adoção de uma abordagem qualitativa, pois entendemos que esta nos propiciou 

conhecer em profundidade o problema em destaque e encontrar as respostas para o mesmo. O 

passo seguinte foi à escolha do método e das ferramentascom as quais adentramos aos 

labirintos do problema até adquirir um conhecimento desejável, sempre procurando nos 

precaver das fontes de engano e buscando uma verdade válida tanto quanto possível como 

nos aponta Kvale (1993). Para o autor, validar é investigar, verificar, perguntar e teorizar a 

respeito do problema, como aponta a seguir:  

 

The issue of what is valid, true knowledge in the social sciences involves the 

philosophical question of what truth is. Within philosophy, three classical criteria of 

truth are discerned – correspondence, coherence, and pragmatic utility. The 

correspondence criterion of truth concerns whether a knowledge statement 

correspond to the objective world. The coherence criterion refers to the unity, 

consistency and internal logic of a statement. And the pragmatic criterion relates the 

truth of a knowledge statement to its practical consequences. (KVALE, 1993 p. 75). 

 

Na busca dessa verdade, decidimos quais as ferramentas a utilizar, para nos 

aproximarmos do objeto de estudo e então nos deparamos com duas linhas de pesquisa 

igualmente de cunho qualitativo e que julgamos muito pertinentes à temática do problema 

levantado neste estudo: trata-se dos métodos da observação participante e da pesquisa-ação. 

Diga-se de passagem, que foi um exercício difícil o abrir mão de certezas que os 

experimentos parecem nos apresentar e partir para um exercício qualitativamente diferente 

dos métodos das ciências naturais a que estamos habituados.  O que às vezes parecia 

extenuante tornou-se desafiante e nos empolgou pela possibilidade da superar os limites a 

que nos impomos sempre. Foi assim que descobrimos que já aplicávamos, sem o saber, 

muitos dos métodos qualitativos ao longo de nossa trajetória, ao ouvir agricultores e 

agricultoras, ao observar o ambiente, ao discutir soluções aos problemas apresentados em 

campo. Esta pesquisa nos ajuda também a sistematizar e incluir ferramentas qualitativas na 

mala de ferramentas do fazer como técnico, como pesquisador ou como extensionista.  

Ao estudarmos os métodos da observação participante e da pesquisa-ação, em 

que pese o fato de alguns autores colocarem nítidas diferenças entre ambos, mesmo chegando 

a caracterizá-los como “escolas” distintas, vimo-nos tentados a abrir mão do uso puro de um 
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ou outro método e passamos a dialogar ao longo deste trabalho com ambos, conforme cada 

momento exigisse, como também o temos feito no nosso mister profissional. Ora prevalece a 

observação participante, ora a pesquisa-ação e, por vezes, os dois se complementam. Isso nos 

facilitou o desenvolvimento dos trabalhos posto que nossa visão de mundo e nossa 

familiaridade com a extensão rural e com a Agroecologia, ou seja, nossa “práxis” 

correspondia implicitamente com o instrumental teórico da pesquisa qualitativa, mesmo sem 

termos sistematizado e teorizado a respeito anteriormente e talvez por isso tenhamos 

simplificado a questão a ponto de fundirmos um método no outro algumas vezes, embora 

consideremos que isto não nos distanciou da busca deste estudo. Passemos agora a fazer uma 

breve discussão sobre os métodos em foco. 

 

4.2.1 Observação participante como método para, estando na realidade, compreendê-la 

em profundidade. 

 

Ao aproximarmos o olhar para uma dada realidade em suas dimensões social, 

ecológica e cultural que desejamos estudar, tendo-se consciência de ser partícipe da mesma e 

se dando conta de que se pesquisa sendo pesquisado, como afirma Minayo (2011 p. 13): 

 

[...] é preciso ressaltar que nas Ciências Sociais existe uma identidade entre sujeito e 

objeto. A pesquisa nessa área lida com seres humanos que, por razões culturais, de 

classe, de faixa etária, ou por qualquer outro motivo, tem um substrato comum de 

identidade com o investigador, tornando-os solidariamente imbricados e 

comprometidos. 

 

Adentrar ao espaço do viver, interagir e produzir dos atores investigados, 

sentindo-se um deles, na busca de apreender os sentidos produzidos no sistema indagado, 

pressupõe-se que há fatores ou variáveis não passiveis de quantificação, pois são entrelaçados 

a elementos culturais, simbólicos, conhecimentos prévios e crenças. A respeito da validade do 

estudo fenomenológico qualitativo: 

 

Os procedimentos, porém, são inseparáveis do fenômeno interrogado e, portanto, do 

pesquisador. Neles estão presentes a busca do rigor e algumas concepções que 

dizem da interpretação do mundo, como: fenômeno, realidade, consciência, 

essência, verdade, experiência, categoria, intersubjetividade (BICUDO e ESPOSITO 

1994 p. 17). 

 

Na pretensão deste estudo, a observação participante nos serviu durante vários 

momentos de abordagem da temática pesquisada em campo, no fazer das famílias em seus 

espaços de vida produtiva e relacional, nas feiras, nos momentos de intercâmbios, na 

comunidade. As “conversas de alpendre” ou “de baixo de uma árvore”, as Visitas de Pares 
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nos permitiram desfiar relatos e histórias de vida que abriram portas para o entendimento das 

questões pesquisadas.  

Neste ínterim o conceito de percepção nos foi importante para aprendermosa 

realidade a partir de como ela é vista pelos atores do processo de TA. Conforme nos coloca 

Bicudo e Esposito (1994, p. 45) “As percepções que os sujeitos têm da sua experiência vivida 

passam a constituir os dados da pesquisa, ou as “unidades de significados” que compõem os 

elementos estruturais do fenômeno”. 

Através da observação participante, conforme aponta Oliveira (1996), ressalta-se a 

importância do aspecto antropológico de uma pesquisa. Nesse mister, o “Olhar”, o “Ouvir” 

devem ser acurados e ajustados ao objeto focado, devendo-se para isso estar com a percepção 

afinada ao fenômeno observado e isso se dá no momento do estar em campo (“beeing there”). 

Assim, o Olhar é complementado pelo Ouvir, ampliando a percepção e oferecendo mais uma 

dimensão da realidade. Já o “Escrever” ocorre no momento do retorno ao escritório (“beeing 

here”) e aí é útil tudo que se puder registrar em campo através de todos os instrumentos de 

coleta disponíveis.  

Durante os momentos de campo, são observados os seguintes procedimentos 

metodológicos na pesquisa participante: 

a) Visitas de Pares (vide 4.2.3) realizadas entre si às UPF, conforme agenda prévia; 

b) Participação em reuniões de grupos e intercâmbios ocorridas no ínterim da pesquisa; 

c) Observação da Feira Agroecológica – realizada semanalmente às sextas feiras em 

Crato CE; 

d) Pesquisas documentais – livros de atas, cadernos de anotação dos agricultores 

pesquisados, livros caixa, gravações em vídeos e fotografias, anotações pessoais do 

pesquisador, etc;  

e) Entabulamento de conversas roteirizadas com membros da equipe técnicas e  

agricultores; 

f) Realização de fotografias, vídeos e gravações digitais realizadas no andamento da 

pesquisa.  

O uso da imagem nos auxiliou como fonte de dados não verbalizados para 

acrescentar àqueles oriundos da verbalização (gravada) e da observação (escrita). A fotografia 

e a gravação digital da imagem é parte da tentativa de captar uma percepção total do 

fenômeno observado e também como registro de etapas da pesquisa para posterior consulta, 

como a caderneta de campo, sendo útil ao registrar os aspectos que possam ser esquecidos ou 

despercebidos no decorrer das atividades. Segundo Collier Jr. (1973, p.3) apud Aguiar (2013, 
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p. 3): “A máquina fotográfica é uma extensão instrumental de nossos sentidos, mas é pouco 

especializada para registrar na escala de abstração mais baixa possível [...]. Essa capacidade 

poderia tornar a câmara o instrumento mais valioso para o observador”. O mundo 

fragmentado torna-se perceptível muitas vezes mediado por instrumentos de registro, de 

medição, de detecção, de varredura, de prospecção e também da fotografia. Para entender-se o 

fenômeno da Transição Agroecológica, como um modo de viver, agir em conjunto, produzir, 

pensar e ser, devemos fazer uso todo o instrumental disponivel que nos ofereça uma 

aproximação da totalidade, fugindo da percepção da realidade de forma fragmentada como 

estamos habituados pelo método científico moderno. 

 

4.2.2 Pesquisa-ação como método para, compreendendo a realidade, transformá-la 

 

Tripp (2005), na busca de uma definição para pesquisa-ação, historia os diversos 

usos do método, desde o desenvolvimento comunitário, desenvolvimento da agricultura, 

medicina, educação e mais recentemente no campo empresarial e bancário. Segundo este 

autor, 

 

É difícil de definir a pesquisa-ação por duas razões interligadas: primeiro, é um 

processo tão natural que se apresenta, sob muitos aspectos, diferentes; e segundo, ela 

se desenvolveu de maneira diferente para diferentes aplicações. Quase 

imediatamente depois de Lewin haver cunhado o termo na literatura, a pesquisa-

ação foi considerada um termo geral para quatro processos diferentes: pesquisa-

diagnóstico, pesquisa participante, pesquisa empírica e pesquisa experimental. 

(TRIPP, 2005, p. 445). 

 

Aproximamo-nos neste trabalho, do exemplo de uso dado por Freire, segundo 

Tripp (2005), para promoção da Conscientização visando mudança de ordem política, por 

acharmos que esta modalidade de pesquisa-ação identifica-se com o tema desta pesquisa, ou 

seja, propugnar por uma Transição Agroecológica no Território Cariri. 

Neste mesmo sentido, Thiolent (2007) coloca que a pesquisa-ação consiste na 

ação coletiva orientada para a resolução de problemas. Assim sendo, há pressupostos políticos 

que não devem ser desprezados bem como aceita-se que existem condicionantes de ordem 

histórico-social sobre a ação dos indivíduos que fazem parte de um processo de produção 

coletiva, todavia sem menosprezar a importância da percepção dos indivíduos como 

sujeitos/atores das mudanças através de sua Conscientização no sentido colocado por Freire 

(1980).  

Ainda Tripp (2005) nos chama a atenção para uma linha sutil que separa a 

pesquisa-ação acadêmica do sentido técnico ou ativista em que por vezes é utilizado, seja no 
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campo profissional, seja na militância político-partidária. Neste intuito, o autor contribui para 

buscarmos em todos os passos dados na pesquisa-ação uma fidelidade ao método científico na 

construção do conhecimento aceitando, porém, a historicidade e subjetividade do pesquisador 

como sujeito incluído no processo pesquisado. Para tornar clara a conotação da pesquisa-ação 

como método científico peculiar, Tripp (2005 p. 447) enfatiza: 

 

Eu acrescentaria que as técnicas de pesquisa devem atender aos critérios comuns a 

outros tipos de pesquisa acadêmica (isto é, enfrentar a revisão pelos pares quanto a 

procedimentos, significância, originalidade, validade etc.). Isso posto, embora a 

pesquisa-ação tenda a ser pragmática, ela se distingue claramente da prática e, 

embora seja pesquisa, também se distingue claramente da pesquisa científica 

tradicional, principalmente porque a pesquisa ação ao mesmo tempo altera o que 

está sendo pesquisado e é limitada pelo contexto e pela ética da prática. 

 

Também nesta mesma direção contribui Thiolent (2007) quando afirma que 

 

[...] não se deve confundir o desenvolvimento rural participativo ea pesquisa ativa 

ou participativa sobre o desenvolvimento rural. Em termos gerais, não se deve 

confundir a pesquisa e o objeto pesquisado. Todavia, a concepção participativa do 

desenvolvimento rural sugere que a concepção da pesquisa que lhe é associada seja 

também participativa. No caso, isto implica que os pesquisadores recorram às 

técnicas utilizadas em pesquisa participante e pesquisa-ação: reuniões, seminários, 

entrevistas coletivas, aprendizagem conjunta na resolução dos problemas 

identificados etc. (THIOLENT, 2007 p. 95). 

 

Convém agora esboçar um aspecto central da pesquisa-ação que é o seu caráter 

cíclico, como “ciclo básico da investigação-ação” que é composto por quatro fases: AGIR, 

DESCREVER, AVALIAR e PLANEJAR, com uma ação retroalimentada por uma 

investigação que por sua vez é retro-alimentada ao refletir sobre a ação, conforme apresentado 

por Tripp (2005) na Figura 3: 
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Figura 3- Diagrama representativo das quatro fases do ciclo básico da pesquisa-ação. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Tripp (2005) 

 

O Diagrama acima é resumido pelo autor da seguinte forma: 

 

[...] Planeja-se, implementa-se, descreve-se e avalia-se uma mudança para a melhora 

de sua prática, aprendendo mais, no correr do processo, tanto a respeito da prática 

quanto da própria investigação... A maioria dos processos de melhora segue o 

mesmo ciclo. A solução de problemas, por exemplo, começa com a identificação do 

problema, o planejamento de uma solução, sua implementação, seu monitoramento e 

a avaliação de sua eficácia. (TRIPP, 2005 p. 447). 

 

 

4.2.3 Visita de Pares - Em busca do método agroecológico de produção do conhecimento  

 

Algumas organizações não governamentais (ONGs) que trabalham com a temática 

da Agroecologia, vêm desenvolvendo processos de certificação participativa da produção 

agroecológica ou orgânica junto aos grupos de agricultores com que trabalham. A Rede 

Ecovida e APOMS são organizações que atuam nas regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste do 

Brasil que vêm inserindo os Sistemas Participativos de Garantia (SPGs) como forma de 

verificar, junto aos agricultores, a conformidade da produção que estes desenvolvem com os 

padrões orgânicos previstos na recente legislação brasileira, cuja finalidade é apresentar uma 

alternativa aos sistemas de certificação mediante auditagem e inspeção promovidas por 

entidades certificadoras como IBD, AAO, ECOCERT Brasil Ltda. dentre outras. 

De acordo com BRASIL (2008b) a Visita de Pares (VP) é uma ferramenta que 

vem sendo usada pelos Sistemas Participativos de Garantia (SPGs), junto aos agricultores que 

praticam sistemas agroecológicos de produção como forma de verificação para fins de 

certificação da produção orgânica. Segundo Serva e Andion (2004), a VP faz parte de uma 
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tentativa de institucionalização do movimento agroecológico e seus sistemas produtivos, ao 

dotá-los de um sistema de garantia da conformidade com a Lei da Produção Orgânica – Lei 

10.831 de 23/12/2003.  

Conforme Komori et al (2012), a Visita de Pares vai além do controle social e do 

fortalecimento de relações solidárias, tornando-se um mecanismo de busca conjunta por 

soluções ou seja, uma prática de auto-assistência técnica, ou ainda uma consultoria ou um 

processo de ATER diferenciada, permitindo momentos de educação  e empoderamento dos 

agricultores. Neste sentido, as Visitas de Pares podem também ser vistas como ferramenta de 

pesquisa-ação, de planejamento e controle e construção do saber agroecológico. Assim, a 

ferramenta da VP não é somente uma inspeção junto à unidade de produção, pois permite 

fortalecer os vínculos entre os agricultores participantes do processo de Transição 

Agroecológica e também promove uma reflexão entre pares, verificadores e assistência 

técnica na busca de identificar problemas, encontrar soluções e planejar ações corretivas, ou 

seja, compõem o ciclo da pesquisa-ação.  

Portanto, como método de pesquisa-ação, de planejamento e controle e de 

construção do saber agroecológico, a Visita de Pares diferencia-se na essência dos métodos de 

inspeção dos organismos certificadores por auditagem, pois os participantes são iguais e 

comungam entre si de um mesmo objetivo, daí porque a Visita de Pares assume também uma 

face educativa e de troca de informações e saberes entre os participantes do processo 

agroecológico.  

Para os fins desta pesquisa, foi realizada uma adaptação da ferramenta da Visita 

de Pares, atendendo às especificidades requeridas. A respeito da discussão metodológica que 

envolve o encontro dialógico entre diversos ramos da ciência e saberes tradicionais, 

organizações, agricultores e técnicos na construção do conhecimento agroecológico, Luz 

(2007) vem nos trazer um reforço quanto ao método da pesquisa-ação e da ferramenta da VP, 

quando estes permitem o estabelecimento desse “encontro dialógico”, conforme afirma o 

autor: 

 

O encontro dialógico ocorre quando os sujeitos em relação, a partir de suas visões de 

mundo diferenciadas, se permitem atravessar uns pelos outros. A Agroecologia, ao 

afirmar o valor do conhecimento e do modo de vida tradicional dessas populações, 

agregando elementos que permitem que os mesmos sejam atualizados e 

incorporando questões para além dos seus contextos locais, contribui para o seu 

empoderamento, não apenas do ponto de vista da produção, mas também politico, 

cultural e intelectual. A partir dos processos de construção do conhecimento 

agroecológico, a compreensão de agricultores e técnicos se complexifica, uns sendo 

formados e transformados pelos outros. (LUZ, 2007 p. 47-48). 
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Dessa forma, sendo a VP um instrumento familiar ao processo de TA vivenciado 

já por agricultores envolvidos com a agroecologia, espera-se que esta nos permita “abrir as 

portas” de que se necessita para deslindar as questões apresentadas neste estudo. Acrescente-

se que na pesquisa-ação torna-se bastante pertinente utilizar a VP para promover-se uma 

concatenação dos dados coletados durante a pesquisa bem como para estimular uma reflexão 

sobre os mesmo, além de traçar planos para solucionar os problemas surgidos no percurso da 

pesquisa-ação, combinada a estudos de casos.  

As VP aconteceram nas três UPFs pesquisadas e contaram com a participação dos 

membros das UPFs (Agricultores), pesquisador e auxiliares da pesquisa. Foram promovidas 

três Visitas de Pares às três respectivas Unidades de Produção, sendo estas agendadas e 

planejadas previamente entre membros das UPF e pesquisador. Antes de iniciar-se cada VP, 

houve um momento de preparação, onde foram distribuídos a todos os participantes os seus 

respectivos papéis, conforme o Plano de VP apresentado no Quadro 11. 

 

Quadro11 – Plano das Visitas de Pares.  
Participante O que faz Tempo  

Pares Visitados 

Propõem o caminho da visita e conduzem a visitação propiciando aos 

visitantes uma percepção do conjunto da UPF e de aspectos desta que serão 

percebidos pelos visitantes para que posteriormente possam ser objeto de 

reflexão do grupo e tratados como dados da pesquisa. Os destaques serão 

levados ao momento final da VP para reflexão em grupo. No percurso as 

falas são escutadas e pode haver perguntas e apartes pelos participantes. 

Cerca de 3 

horas Pares Visitantes 

Acompanham e observam o que considerarem importante, podendo apartear 

e perguntar bem como anotar para discussão a posteriori e emitir opiniões 

sobre o que for sendo visto no caminhar. 

Pesquisador 

Acompanha a visita, registrando e documentando as percepções e achados, 

nos vários aspectos, coordenando o registro mediante gravações de áudio e 

som, além de realizar anotações. 

Auxiliares 
Apoiam o pesquisador nos deslocamentos, gravações e infraestrutura. O 

fotógrafo faz fotos livres, mas seguindo o caminhamento do par visitado. 

FONTE: Elaborada pelo autor, 2014. 

 

A ordem de visitação foi acordada no grupo mediante a comodidade e 

disponibilidade de cada um, estabelecendo-se uma agenda de visitação, conforme apresentada 

no Quadro 12. 
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Quadro12 – Agenda de realização das VP. 
Data da VP Participantes/papéis Local 

26/09/2013 

Sr. Zé Artur (ZA) e D. Bastinha 

(Visitados); D. Margarida da Hora (MH) e 

Sr. Juvenal (JU) (Visitantes). 

UPF 1 - Patos – Nova Olinda 

05/10/2013 

D. Margarida da Hora (MH) e Antônio 

da Hora (AH) (Visitados); Sr. Zé Artur 

(ZA) e Sr. Juvenal (JU) (Visitantes). 

UPF 2 - Baixa do Maracujá – Crato 

15/10/2013 

Sr. Juvenal (JU) e D. Durçulina 

(Visitados); D. Margarida da Hora (MH) e 

Antônio da Hora (AH); Sr. Zé Artur (ZA) 

(Visitantes). 

UPF 3 - Batateiras – Crato 

FONTE: Elaborada pelo autor, 2014. 

 

A Figura 4 ilustra a dinâmica das visitas. Houve um primeiro ciclo de VP de 

forma que todas as UPFs foram visitadas pelos pares umas das outras. A ordem da visitação 

ocorreu em conformidade com as disponibilidades de cada participante, segundo a agenda da 

tabela 13. A infraestrutura de apoio e logística de transporte adequou-se ao programado. 

Procura-se envolver a família na atividade, tanto na VP propriamente, como nas atividades de 

apoio à realização da mesma. 

 

Figura 4 - Representação esquemática das Visitas de Pares (VP) 

 
 

FONTE: Elaborada pelo autor, 2014. 

 

Após o retorno do campo, os participantes sentam para avaliar a visita buscando 

cada um trazer à tona de forma sintetizada seus achados, opiniões, críticas e sugestões. O 

local onde isso acontece pode ser o alpendre da casa, embaixo de uma árvore, ou outro local 

onde o grupo possa sentar em círculo. Os visitantes fazem suas falas sobre a visitação, 

podendo qualquer um deles apartear o outro. O pesquisador pode conduzir a conversa para 

certos temas levantados e emitir opiniões a respeito. O visitado emite suas considerações ao 
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final. Ao concluir a reflexão/avaliação o pesquisador pergunta ao grupo sobre a agenda para a 

próxima VP buscando confirmar as datas previstas ou, se necessário, acordar novas datas. 

 

4.3 A escolha dos casos a pesquisar 

 

A investigação concentrou-se em um grupo de agricultores familiares dos 

municípios do Cariri Cearense, que desenvolvem suas atividades de subsistência, em terrenos 

próprios ou mediante outras formas de uso da terra e que fazem parte dos projetos 

desenvolvidos pela Associação Cristã de Base (ACB). Através dos projetos da ACB e de 

outras instituições similares ou parceiras surge a estes agricultores, a possibilidade de se 

tornarem atores no processo de “ecologização” da agricultura, de modo a superar da condição 

atual da Agricultura Familiar pela promoção da TA. O “Projeto Transição Agroecológica para 

a Convivência com o Semiárido” no Território Cariri “que tem como objetivo principal 

promover a agroecologia como o paradigma norteador do desenvolvimento da agricultura 

familiar no Cariri”, como coloca ACB (2010, p. 12) é um dos cenários onde se envolvem 

estes agricultores. 

O estudo toma como referencial as observações de Guzmán & Molina (2005, p. 

35) quando coloca que: 

 

Para estudar adequadamente o comportamento ecológico do campesinato é 

necessário contextualiza-lo na matriz global de seu universo sócio-cultural, já que 

somente a partir deste, através da forma em que cria e desenvolve seu conhecimento, 

pode-se chegar a explicar-se realmente seu comportamento. E, através de tais 

explicações, abstrair seu “conhecimento ecológico” padrão que permite desenvolver 

as novas tecnologias que procura a Agroecologia. 

 

Escolheram-se assim, dentre o grupo de agricultores familiares participantes dos 

projetos desenvolvidos pela Associação Cristã de Base (ACB), três UPFs que se situam num 

contexto sócio-cultural, político e ambiental, segundo os critérios a seguir enumerados: 

a) Aspectos sócio-culturais - amplitude do leque de ações em que a família tem se 

envolvido durante o tempo de forma a perceber-se como força do exemplo e 

compromisso – família referência e autoidentificação com a produção 

camponesa ou familiar; 

b) Aspectos produtivos - maior tempo de envolvimento com a temática 

agroecológica, de forma que se torne possível melhor perceber o percurso 

trilhado pela família dentro da temática e as possíveis transformações no 

sistema produtivo;  
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c) Aspectos físico-ambientais - localização das UPFs no contexto da diversidade 

dos ecossistemas do Território Caririense, de modo a expressarem aspectos 

ambientais presentes na Chapada do Araripe: encosta - mata sub-úmida; zona 

de transição da caatinga - mata seca e planalto ou “mesa” – cerrado. 

d) Aspectos político-organizacionais – participação em organizações locais, 

eventos e atividades no âmbito dos movimentos sociais, das politicas públicas, 

do território. 

Assim, procederam-se os estudos de caso em três destas Unidades de Produção 

Familiar (UPFs) consideradas em processo de Transição Agroecológica no Território Cariri as 

quais estão distribuídas nos municípios de Crato e Nova Olinda. O Mapa 4, a seguir, localiza 

as mesmas no âmbito do Território Cariri. 

 

Mapa 4 – Localização das UPFs no Território Cariri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA: 

CRATO                   NOVA OLINDA                        UNIDADADES DE PRODUÇÃO 

FAMILAR 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Estas unidades escolhidas para investigação vêm inseridas ao longo de quase duas 

décadas em projetos desenvolvidos pela ACB e têm sido de certa forma tratadas como 

referência de experimentação desta entidade, sendo muitas vezes citadas em reportagens 

diversas bem como visitadas por pares, curiosos e pesquisadores de várias origens, sendo este 

um critério marcante que orientou nosso olhar para as mesmas.  

a) UPF 1 - Situada na comunidade de Patos, município Nova Olinda; 

b) UPF 2 – Situada na comunidade de Baixa do Maracujá, município de Crato; 

c) UPF 3 – Situada no bairro de Batateiras, Zona urbana da cidade de Crato. 

 

4.4 Coleta e análise dos dados 

 

Durante as estadias do pesquisador em campo, nas UPFs, feiras, reuniões, bem 

como presenciando visitas de intercâmbio entre agricultores (Observação participante) foram 

coletados dados mediante “conversas orientadas”, anotações pessoais, registros digitais de 

imagem e som (formato. vav, peg ou jpeg) e procedeu-se a consultas de documentos em poder 

das famílias pesquisadas e da ACB, para posterior tratamento.  

Os discursos (o que é proferido explicitamente ou não), também nos forneceram 

dados e informações relevantes à compreensão do fenômeno estudado, os quais, devidamente 

interpretados, nos propiciaram prosseguir na construção do conhecimento que ora emerge da 

pesquisa. Brandão ([200-?], p. 2), nos oferece o entendimento seguinte sobre os discursos: 

 

Como toda atividade comunicativa entre interlocutores; atividade produtora de 

sentidos que se dá na interação entre falantes. Ofalante/ouvinte, escritor/leitor são 

seres situados num tempo histórico, num espaço geográfico; pertencem a uma 

comunidade, a um grupo e por isso carregam crenças, valores culturais, sociais, 

enfim a ideologia do grupo, da comunidade de que fazem parte. Essas crenças, 

ideologias são veiculadas, isto é, aparecem nos discursos. 

 

Por ocasião das Visitas de Pares, que se constituíram como o primeiro ciclo da 

pesquisa-ação, além de dados observados e registrados, emergiram as informações dotadas de 

significado nas falas e gestuais dos participantes.  

Concomitantemente às atividades de coleta de dados, quando das Visitas de Pares 

em particular, se promovia a reflexão, no encontro com a realidade, sobre informações e 

conhecimentos emergidos das situações que o percurso da caminhada propiciou. Estes 

momentos foram particularmente ricos quando se permitiu o diálogo entre o saber técnico e 

um saber tradicional. Ao final destes momentos de reflexão operam-se descobertas de 

problemas que deixaram de ser algo tão íntimo (da UPF visitada em si) que nem são 
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percebidos para, ao serem percebidos por ocasião das VP (nas UPF pesquisadas), tornar-se 

conforme Freire (1980) algo conscientemente conhecido de todos (Conscientização) e 

possível de ser tratado coletivamente (comprometimento), com base no novo conhecimento 

construído. 

No momento final da VP em cada UPF, esse conhecimento, devidamente refletido 

passa à consciência dos participantes, socializa-se o mesmo e registra-se no quadro de súmula 

de cada VP com uma intencionalidade: ao final do primeiro ciclo de pesquisa-ação, produzir-

se o Seminário de Resultados onde o grupo possa deliberar proposições para o 

desenvolvimento da TA em curso. 

A análise interpretativa dos discursos (falados ou imagéticos) busca dotar de 

sentido os dados, ou seja, fazer daquilo que emerge de uma realidade embotada pelo 

cotidiano, algo cognoscível. Para isso torna-se necessário, uma ausculta atenta do que foi 

registrado no percurso da pesquisa, a seleção daquelas informações cabíveis ao que se estuda 

em conformidade com os objetivos traçados pela pesquisa para se promover a discussão 

necessária sobre o fenômeno pesquisado. 

Procura-se, a partir das análises dos dados, a emergência das dimensões básicas da 

sustentabilidade e suas inter-relações, a saber: dimensão Ecológica, Econômica, Social, 

Politica e Cultural para permitir uma compreensão de como os atores da Transição 

Agroecológica relacionam tais dimensões com a Agroecologia. 

 

4.5 O Seminário de Resultados 

 

Após a realização das Visitas de Pares promove-se um momento para 

apresentação dos achados da pesquisa, o Seminário de Resultados, sendo este a última fase do 

primeiro ciclo da pesquisa-ação. Neste momento, pesquisadores e participantes da pesquisa 

sentam para discutir os seus achados, refletir e deliberar sobre os passos seguintes, dando 

sequência aos ciclos de pesquisa. Este seminário aconteceu no dia 25 de janeiro de 2014, na 

sala de reuniões da ACB e teve como os participantes: 

 Pesquisadores; 

 Técnicos da ACB; 

 Agricultores representantes das UPFs pesquisadas; 

 Agricultores participantes do grupo de Agricultores Agroecológicos; 

 Dirigentes da ACB. 
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Esta é uma etapa importante na pesquisa, pois o método de pesquisa-ação 

utilizado tem no seminário o momento onde se fecha um ciclo e pode se abrir um novo, 

conforme esboçado na Figura 5. 

 

Figura 5 – Esquematização do ciclo de pesquisa-ação realizado nas UPFs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Tripp (2005) 

 

O Seminário de Resultados teve como objetivos: 

a) Apresentar de forma resumida as atividades das Visitas de Pares e os pontos 

destacados nas mesmas; 

b) Socializar os achados das VP e o conhecimento obtido através das atividades da 

pesquisa; 

c) Promover, entre os participantes, uma discussão sobre os achados com vistas a 

deliberar sobre a continuidade dos trabalhos (o ciclo seguinte da pesquisa-ação). 

 

Assim sendo, precisamos durante o Seminário de Resultados, apresentar ao grupo 

participante os resultados obtidos no primeiro ciclo da pesquisa, ficando esclarecido no inicio 

do seminário os seguintes pontos:  

a) Este momento não se trata de uma assembleia e sim de uma discussão entre 

pares, extensionistas e pesquisador (Atores de um dado momento da Transição 
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Agroecológica), fundamentada numa racionalidade dialógica de onde possa 

emergir deliberações conscientes; 

b) Se o grupo julgar necessário e houver possibilidade, pode-se deliberar, sobre 

ações factíveis no tempo e de acordo com a capacidade de trabalho do grupo; 

c) Aquilo que for pensado pelo grupo e, após a discussão, chegar-se a conclusão 

que não é factível, mas necessário, deve-se anotar a argumentação, podendo a 

propositura ficar para um momento seguinte; 

d) Deve-se, na medida do possível, buscar o consenso; porém, em não sendo 

possível, procede-se a uma decisão majoritária. 
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5 CAMINHOS DA TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA NO CARIRI: 

REFLEXÃO SOBRE OS CASOS ESTUDADOS 

 

Divide-se este capítulo em duas partes: a primeira descreve as atividades 

realizadas no transcurso da pesquisa junto aos casos estudados e enuncia informações 

emergidas da realidade a partir dos estudos (o relatório do estudo de casos). Assim, se 

promove o diálogo necessário entre os achados durante o percurso do trabalho à luz da teoria 

explicitada nos capítulos anteriores, bem como se caracterizam os sistemas de produção nas 

unidades pesquisadas, culminando com o esboço de uma matriz de sustentabilidade que vem 

à tona do estudo. 

A segunda parte promove uma reflexão sobre os resultados da pesquisa, tendo 

como base para esta os resultados que foram apresentados no seminário e resumidos em 

forma de pontos destacados. No seminário de resultados do primeiro ciclo da pesquisa-ação, 

se discute com o intuito de deliberar sobre pontos destacados durante a pesquisa conforme 

explicita a metodologia. Apresentam-se os achados da pesquisa evidenciados pelos casos 

estudados e discute-se o “estado da arte” da Transição Agroecológica em curso nas unidades 

pesquisadas, procurando identificar os caminhos tomados pelos agricultores, seus avanços e 

suas dificuldades bem como os meios e estratégias encontradas pelos atores para transpô-las. 

Ainda neste capítulo se reflete sobre o papel do Estado e de distintos atores sociais 

no uso de políticas públicas para fortalecimento da Agricultura Familiar pelo estímulo à 

Transição Agroecológica na perspectiva de um desenvolvimento regional sustentável. 

 

5.1 Caracterização das Unidades de Produção Familiar (UPF) em Sistemas 

Agroecológicos de produção 

 

Esta caracterização correu por meio das três Visitas de Pares (VP) realizadas - 

uma VP por UPF, sendo complementada pelas observações em campo, consulta documental e 

conversas com as famílias. Houve uma primeira visita de aproximação em cada unidade com 

acompanhamento dos agricultores em seus afazeres e uma segunda visita para conversas 

orientadas e planejamento do momento da VP, conforme descrito no capítulo anterior.  

Para compreendermos o “estado da arte” em que se encontra a Transição 

Agroecológica em curso em cada uma das UPFs, nos fundamos nos estudos documentais, 

registros em posse dos agricultorese da ACB (Livros de atas, Livros de presenças, Cadernos, 

relatórios de projetos, Livro Caixa da Feira Agroecológica), reuniões e conversas orientadas 
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com técnicos da ACB e agricultores, observação de momentos coletivos em que os 

agricultores participaram (feira agroecológica, visitas de intercambio realizadas às UPFs) e 

análises de gravações digitais de imagens e som, coletadas durante as atividades de VP.  

Dessa forma, nos foi possível identificar as dimensões ecológicas, sociais, 

culturais e econômicos, tanto no ambiente “interno” – o terreno produtivo e relações da 

família com este, como no ambiente “externo” às UPF - compra, venda e trocas de produtos, 

intercâmbios de conhecimentos easpectos político-organizacionais, elementos que compõem 

nossa análise. 

As visitas de pares (FOTO 01), realizadas a cada uma dos sistemas produtivos 

pesquisados (UPF), conforme descritas anteriormente no Percurso Metodológico, foram 

centrais na caracterização de cada um dos sistemas produtivos bem como na reflexão sobre a 

situação encontrada em cada UPF, identificação de dificuldades e potencialidades e ainda para 

fazer emergir conhecimentos sobre os sistemas produtivos e propostas de atuação para o 

grupo. A seguir, descrevemos as UPFs pesquisadas. 

 

Foto 1 - Visita de Pares realizadas às UPF 1, 2 e 3. 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: Fotografadas por Sergio Ariel Gonzalez 

 

5.1.1 Unidade de Produção Familiar (UPF) 1 

 

A UPF 1 está localizada no município de Nova Olinda, próxima à comunidade de 

Patos. Na residência principal da UPF, que fica logo na chegada ao terreno, residem o casal 

responsável, ele com 71 anos e ela com 70 anos, um filho solteiro e um filho adotivo. Dentro 

da mesma unidade há mais uma residência para um filho casado. Ainda relacionado com as 

atividades da unidade há um filho que mora na cidade e cuida da frutaria onde se vende o que 

é produzido pela família. A análise das falas dos membros da família atribui um valor 

simbólico ao terreno onde está a UPF, além da função produtiva deste, como diz o Sr. Zé 

Artur: 

 

É aqui onde os netos que moram na cidade gostam mais de ficar. Passam finais de 

semana e feriados, eles vêm e não “quere” mais voltar porque aqui tem de tudo, 
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onde mesmo com a sequidão desses tempos, não falta fruta para os neto apanhar nas 

“arve”, tem bicho pra brincar, lugar pra correr... tem liberdade. Foi assim que este 

meu filho adotivo chegou aqui. Ele vivia jogado lá na cidade sem ter encosto e um 

dia veio com um filho meu pra cá e não quis  mais voltar. Ele me pediu pra ficar aí 

eu deixei. A agroflorestal é um lugar pra viver e trabalhar com inteligência, num 

carece de força bruta (ZA, informação verbal). 

 

A residência do casal (FOTO 02) também serve como hospedagem para visitantes 

que chegam. A Fundação Casa Grande de Nova Olinda incluiu esta casa na sua lista de 

hospedagem rural para turistas que chegam ao município. A ACB, escolas municipais e 

organizações do movimento social enviam seus grupos de visitantes que vêm intercambiar 

conhecimentos na UPF e podem utilizar suas instalações durante a permanência. Para os 

visitantes são servidos almoço e café da manhã, feitos com alimentos majoritariamente 

produzidos na UPF e são disponibilizados seis leitos para dormir em dois quartos coletivos.  

 

Foto 2 – Sala de jantar da residência do casal Sr. Zé Artur e D. Bastinha (a residência 

principal). 

 
Fonte: Fotografada de Sergio Ariel Gonzalez 

 

A escolarização da família apresenta os seguintes números: uma filha concluiu 

faculdade e outra ainda está cursando; o casal chefe da família cursou até o 4º. ano primário 

(ensino fundamental); um filho e duas filhas têm o ensino fundamental incompleto; um filho 

concluiu o ensino fundamental e um filho (adotivo) concluiu o ensino técnico em 

agropecuária. 
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No lazer, a família toma parte de atividades da comunidade tais como festejos da 

Igreja, batizados, rodas de capoeira e festas dançantes. Nos finais de semana a família toda se 

junta; os que moram na cidade chegam pra se divertir, visitar familiares, tomar banho de bica 

e andar pelos matos. 

Relembrando sua história de vida, Sr. Zé Artur informa que há muito tempo fez 

uma viagem a São Paulo e lá viu como se plantava algodão no “sistema moderno”, como ele 

chamou o cultivo mecanizado de variedades modernas de algodão herbáceo, então voltou com 

a ideia de fazer o mesmo na sua terra.  

 

Eu brocava, queimava o mato, fazia o terreno com cultivador puxado por animal, 

alinhava tudo e plantava só algodão. Foi o maior sucesso. Veio até técnico aqui pra 

ver como era e aconselhar para os outros. Deu muita arroba de algodão nos 

primeiros anos, ganhei o que não ganhava antes, comprei até uma bicicleta e “cum” 

pouco tempo“tava” todo mundo seguindo o mesmo sistema. Mas depois, a terra foi 

ficando fraca e por fim veio a praga do bicudo que acabou „cum‟ tudo. Você vê 

aquele carrossel lá nos barreiros? Pois é... Aquilo tudo foi devastado por conta do 

algodão plantado desse jeito. Depois num deu mais nada, só pasto pro gado (ZA, 

Informação Verbal*
1
). 

 

 

Foto 3 – Aspecto de terreno na comunidade de Barreiros
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Entrevista concedida pelo Sr. Zé Artur.  

2
Aspecto geral do fenômeno denominado por Sr. Zé Artur como “carrossel” – o nome decorre da forma 

arredondada do morro parecendo-se com um carrossel - brinquedo infantil muito comum na região. Trata-se de 

um terreno compactado e em avançada degradação com perda total do horizonte arável. 

 

Fonte: Produzido pelo autor  
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Como adquiriu o terreno da família e como construiu a casa Sr. Zé Artur nos 

conta a seguir:  

 

Eu morava lána casa onde hoje mora meu filho, mas compramos uma parte dessa 

terra aqui como  herança da Bastinha (esposa) e a outra parte comprei dos herdeiros 

do meu avô. A construção desta casa se deu após a chegada ao projeto da horta 

comunitária. A gente fez a cacimba ali no riacho e puxava água no braço, pra irrigar 

a horta, então veio a ideia de botar uma bomba, mas pra isso precisava de energia. 

Fiz o pedido de ligação e a empresa exigiu que aquitivesse uma casa pra ter energia 

rural. no poste final da rede. Então eu fiz um vão aqui. No começo eu não ia 

construir não, mas pra colocar energia a empresa exigia que o poste ficasse ao lado 

de uma construção, então eu fiz um vão e terminei fazendo essa casa (ZA, 

informação verbal).  

 

Com a “crise do algodão”, Zé Artur procura outras maneiras de produzir o 

sustento e foi assim que começou com os trabalhos da horta comunitária e a seguir, através da 

ACB, veio a proposta do Sistema Agroflorestal. 

 

Isso foi há quase 20 anos, o alemão (Roland Schneider) disse: Zé, se você souber 

trabalhar na prática certa aqui, o que tinha antigamente volta.‟ Eu disse: volta nada 

Orlando. Um desertão de cabeça a baixo e o baixio coberto de areia, sem nenhuma 

árvore! Não tinha nada, aí eu comecei lá se vai (ZA, Informação verbal). 

 

A área total do terreno é 18 hectares. O relevo varia entre ondulado a “amorrado” 

entrecortado por um estreito vale de riacho onde predomina solo aluvional. Os terrenos são 

em sua grande parte litólicos e caracterizam-se pela presença de uma superfície geralmente 

com pequenas pedras e fragmentos quartzosos de pequenas dimensões que indica alto 

intemperismo físico. Numa análise visual, o terreno apresenta uma superfície arável 

fortemente erodida, indicando pouca fertilidade, resultado provável do sistema de uso a que 

foi submetido anteriormente (FOTO 04).  
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Foto 4 - Aspectos dos solos litólicos do terreno, topografia, e cobertura promovida pelo 

material decíduo do estrato arbustivo-arbóreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Produzido pelo autor 

 

A matéria orgânica recobrindo a superfície é de pequena espessura e resulta da 

deposição recente de materiais decíduos da vegetação que recobre o terreno. O alto 

intemperismo físico e a avidez de formas de vida presentes na superfície atuam mineralizando 

rapidamente este material, não lhe sobrando tempo para humificação.  

Na parte mais elevada e plana do terreno, em forma de pequena chapada, os solos 

aparentam ser um pouco mais profundos. Nessa parte se plantava mandioca (manihot sp.) e 

hoje há uma plantação de cerca de 4 ha com fava d‟anta (Dimorphandra mollis Benth), além 

da mata nativa em regeneração espontânea com pioneiras. Perguntado por que abandonou a 

atividade de plantio de mandioca, Sr. Zé Artur responde “Deixei de plantar mandioca porque 

hoje em dia os aviamentos estão difíceis e também tem as secas”. 

A parte do terreno plantada com hortaliças orgânicas, cerca de 0,3 ha corresponde 

ao terreno aluvional (a “baixada”, como diz D. Bastinha) formado às margens do pequeno 

riacho que corta a UPF (FOTO 05).  
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Foto 5 - Leito de canteiros de horta situado à margem do riacho. 

 
Fonte: Fotografada por Sergio Ariel Gonzalez 

 

Na “baixada” (terrenos aluvionais) são cultivadas as hortaliças modernas (tomate, 

pimenta, folhosas diversas e outras) além de frutíferas arbustivas e arbóreas, irrigadas com 

água bombeada de um poço com profundidade em torno de 8 metros e cerca de 2 metros de 

diâmetro (cacimba), construído em alvenaria e parte escavado na rocha. Deste poço se capta a 

água armazenada no lençol freático a qual é levada por mangueiras ao leito da horta e às 

plantas que também carecem irrigação complementar (“de salvação”) durante a estação sem 

chuvas. As necessidades de consumo doméstico e dos criatórios também são atendidas por 

este poço. Observou-se durante a VP que o volume de vazão do mesmo está bastante reduzido 

por conta de dois anos de chuvas muito abaixo da média (seca). Por conta desta redução, 

suprimiu-se o uso de irrigação das hortaliças e fruteiras, segundo testemunho de D. Bastinha. 

No terreno do entorno da residência, os cultivos são variados, indo desde aqueles 

de ciclo curto plantados na estação chuvosa como legumes (feijão, fava, guandu), grãos 

(milho) e hortaliças tradicionais (coentro, cebolinha, maxixe, quiabo, jerimum, melancia);  

No cercado onde estão os caprinos e ovinos, em torno de 0,2 ha, o alimento 

fornecido diariamente é composto de capins, leguminosas e ramas de arbustos ou arbóreas de 

boa palatabilidade aos animais. Os porcos são criados confinados em pequenos cercados com 

cerca de 20 m² de área (chiqueiros). As aves são soltas na área ao redor da casa cerca de 2 ha 

manejados com SAF e recolhem-se aos abrigos nas horas mais quentes ou à noite para 

proteção contra predadores. A Foto 06 ilustra o sistema de pastejo (“ciscador”) de diversas 
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espécies de aves nos interior do SAF. Há ainda colmeias de abelhas sem ferrão (Melipona) 

para produção de mel que é tido na região como produto medicinal e comercializado a preços 

superiores ao mel de Apis melífera (abelhas africanizadas) bem como outros produtos de 

origem animal como ovos e carne, além dos subprodutos próprios da atividade que são 

reciclados no âmbito da UPF. 

 

Foto 6 - Aves em sistema de pastejo “ciscador” no interior de SAF / UPF 1 

 
Fonte: Fotografada por Sergio Ariel Gonzalez:  

 

A renda resultante das atividades produtivas aqui desenvolvidas e aquela oriunda 

dos serviços prestados durante as visitações compõe um todo, sendo destinada a despesas 

domésticas, ao custeio da produção, reposição de materiais, aquisição de alguns itens de 

produção não disponíveis na UPF, reparo e manutenção de infraestrutura e a receita sobrante é 

destinada a investimentos na unidade familiar.  

O aprendizado da família com comercialização se deu por várias formas, tendo 

inicio com o projeto de horta comunitária. Anteriormente, a produção de algodão da família 

era vendida ao “corretor” que comprava o produto muitas vezes “na folha” por conta de 

adiantamentos feitos ao agricultor. Com o abandono da cotonicultura, surge a diversificação 

das atividades na UPF. A comercialização do excedente de produção também se diversificou, 

a qual tem se dado de várias formas: venda direta na porta da UPF aos vizinhos, venda em 

feira de orgânicos, venda na Frutaria que um dos filhos do casal abriu na cidade de Nova 

Olinda e a venda ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Na opinião do Sr. Zé Artur, 

a abertura da feirinha de orgânicos por iniciativa da ACB, nas cidades de Crato e Nova 
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Olinda, foi importante para o aprendizado da família no tema comercialização, porém 

atualmente ele não leva mais produção à feira já que a produção da UPF “só dá pra abastecer 

a Frutaria” como diz Sr. Zé Artur. 

Como fonte de renda, podemos citar os produtos vendidos in natura (hortaliças 

diversas) ou beneficiados, principalmente polpa de frutos como: goiaba, acerola, cajá, caju e 

manga (Mangifera indica L). Alguns animais (galinhas, ovelhas) são comercializados “em pé” 

ou abatidos. Porcos e galinhas são abatidos para o abastecimento da família e fornecimento de 

refeições aos visitantes, enquanto ovos são destinados, em maior parte, à venda. Hospedagem 

e gratificações pelos serviços de acompanhamento e explanações sobre as atividades da UPF, 

também são entradas de receita na unidade. A receita oriunda de produtos florestais decorre 

da venda de: vagens de fava d‟anta, lenha, estacas e mourões de sabiá e ainda sementes de 

espécies arbustivas e arbóreas. 

Quanto ao aspecto tecnológico, a família tem procurado melhorar o 

processamento artesanal de frutos para produção de polpa (FOTO 07). A família adquiriu dois 

(2) freezers, panelões e utensílios e pretende-se agora adquirir uma despolpadora de frutos e 

uma seladora para empacotar a polpa. Outra estratégia seguida pela UPF e que pode agregar 

valor ao produto foi a adoção do sistema orgânico de produção, sendo do conhecimento da 

família que os produtos orgânicos são muito procurados pelos consumidores da cidade e que 

estes estão dispostos a pagar um preço melhor por produtos mais saudáveis. Falta, porém 

adotar o mecanismo de certificação para a família possa auferir esta vantagem. 
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Foto 7 - Polpa de frutos locais produzida manualmente por D. Bastinha 

 
Fonte: Fotografia do autor 

 

Por outro lado, a adoção das técnicas de produção em bases agroecológicas, 

implica em uma menor dependência da UPF com relação a produtos e insumos externos. A 

família não tem usado insumos externos como: agrotóxicos, produtos corretivos ou adubos 

sintéticos. As despesas externas se limitam ao pagamento de energia elétrica, aquisição de 

combustível para transporte, alguns medicamentos e complementos alimentares para animais, 

ferramentas, utensílios, equipamentos e itens relacionados ao beneficiamento/processamento 

de produtos na UPF.  

O esterco da propriedade é usado em forma natural ou compostada nas hortaliças 

e frutíferas e o material vegetal é utilizado para promover a cobertura de solos. Alguns poucos 

insetos ou doenças que afetam a produção vegetal têm sido tratados com defensivos naturais a 

exemplo da calda de neem (Azadirachta Indica A Juss.) e com produtos repelentes como 

urina de vaca que também atua como fertilizante. De acordo com os agricultores estes 

produtos têm se mostrado eficazes quando se trata de problemas já conhecidos localmente. 

Porém, durante a VP foi testemunhado que a palma forrageira trazida de outra região sofreu 

infestação severa da cochonilha do carmim (Dactylopius coccus Costa), provavelmente vinda 

juntamente com o material de multiplicação da própria palma (FOTO 08). Segundo foi 

observado pelos agricultores, este inseto não se rendeu aos produtos alternativos usados na 
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UPF. Neste sentido, a fala do Sr.Zé Artur sintetiza o diálogo ocorrido em campo acerca do 

problema, nos mostrando a VP como momento privilegiado de discussão e diagnóstico de 

problemas coletivamente, promovendo-se uma rica troca de conhecimentos e a busca solidária 

por soluções. 

 

Foto 8 - Aspecto do ataque da cochonilha do carmim (Dactylopius coccus Costa) em palma 

forrageira 

 
Fonte: Fotografada por Sergio Ariel Gonzalez 

 

Com um mês atrás começou a aparecer aquilo lá e quando foi cum pouco duma 

semana pra outra  bateu esse troço aqui, olhe: um sangue, e mata tudo... A gente 

aqui não trabalha com veneno [...] se botasse um veneno forte [...] mas botei o ninho 

e não resolveu. Andou um grupo aqui e pediu pra passar a urina de vaca, mas eu já 

tinha passado logo que eu vi começar, o ninho com enxofre e não resolveu. (ZA, 

informação verbal). 

 

Como conclusão do diálogo, já que não se encontrou naquele momento um 

controle para debelar o inseto de forma a manter-se o plantio intacto, foram sugeridas pelos 

pares, após uma rodada de opiniões, as seguintes medidas:  

a) Corte das raquetes de palma infestadas. O material cortado poderia ser 

oferecido para alimentação de animais ou usado como cobertura morta sobre o 

solo, mas antes o agricultor deveria realizar uma desinfecção do material, 

sendo sugerido amontoar o material num local e promover um “sapecamento” 

das raques, o que consiste em fazer uma pequena fogueira e passar o material 

rapidamente pelas chamas desta;  
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b) Outra sugestão foi compostar o material para uso como adubo orgânico 

posteriormente.  

Um destaque muito interessante observado pelo grupo para posterior discussão foi 

o fato de que a cochonilha só havia infestado a área que estava plantada sem cobertura 

arbórea, pois na área de SAF, mesmo havendo a palma, a cochinilha não foi observada. 

Do ponto de vista da recuperação ambiental do terreno, o sistema de produção 

agroecológico adotado na UPF - Sistema Agroflorestal (SAF), combinado a cuidados 

preservacionistas, tem-se mostrado eficaz, mas o mesmo não tem se dado com as 

propriedades vizinhas, conforme observado durante a VP. Os terrenos de propriedades 

próximas se mostram desnudos e com fortes sinais de degradação ambiental. Este fato é 

observado pelo grupo que compreende que se não houver um seguimento da vizinhança com 

relação a preservação ambiental isto termina dificultanto os trabalho na UPF manejada. 

As características pedológicas e topográficas idênticas nos permitem antever que 

o mesmo destino teria o terreno da UPF 1, não fora o tratamento diferenciado que vem sendo 

dispensado ao mesmo durante quase 20 anos (FOTO 09). 

 

Foto 9 - Aspecto de propriedades vizinhas onde se pratica agricultura tradicional ou pecuária 

extensiva 

 
Fonte: Foto do Autor  

 

Por outro lado, a mata ciliar do pequeno riacho se apresenta em franca 

regeneração, com espécies vegetais típicas ressurgindo e em crescimento, em parte propiciada 
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pelo plantio de algumas espécies e em parte pela regeneração espontânea permitida pela 

postura preservacionista da família. Animais silvestres, principalmente pássaros têm 

procurado abrigo para reprodução na área, principalmente quando da ocorrência de secas e 

incêndios nas proximidades, quando falta água e alimento para muitas espécies silvestres que 

ocorrem na região. Fica evidenciada durante a VP a postura respeitosa para com o meio 

ambiente por parte da família. 

No tocante à participação, os membros da família têm participado ativamente em 

organizações político-administrativas e representativas locais, tais como: Conselhos 

Municipais e do Território da Cidadania, Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais 

(STTR) de Nova Olinda, Associação Comunitária de Patos e ainda nos trabalhos de 

intercâmbio em agroecologia e economia solidária que a ACB realiza na região como 

entidade integrante da Articulação do Semi-arido (ASA). 

Quanto à assistência técnica e extensão rural, a UPF tem sido acompanhada por 

técnicos da ACB, porém a identificação da família com a proposta agroecológica faz com que 

seja percebido certo distanciamento por parte da ATER oficial. É opinião da família que 

equipes técnicas da ATER oficial não têm na agroecologia seu foco de atuação. Por outro 

lado, algumas conversas com dirigentes da ACB sugerem que há uma dificuldade por parte 

desta entidade em atender a demanda exigida na região, pois a mesma não conta com recursos 

suficientes que lhe permitam a estruturação de uma equipe técnica preparada para atender o 

que a demanda da TA exige para o Território Cariri cearense. No tocante a ATER, nota-se, 

também, a carência na região da formação de profissionais voltados para a Agroecologia. 

A preocupação com o futuro está relacionada com o envelhecimento do casal e a 

expectativa acerca da continuidade das atividades em curso na UPF. A preocupação para que 

os mais jovens assumam os trabalhos na unidade está presente nos discursos da família. Neste 

sentido há um fato notável: O filho mais novo (adotivo) fez um curso de agropecuária no 

IFECE em Crato, porém, ao ser perguntado se gostaria de continuar trabalhando com o 

sistema adotado na UPF, o mesmo denota não se sentir estimulado em continuar o negócio da 

família quando afirma “não sei [...] eu gosto do que é feito aqui, mas entendo pouco de 

agroecologia, pois o ensino lá não é voltado para esta área, então penso em procurar emprego 

fora” (informação verbal). 

Durante a reunião de avaliação da Visita de Pares, refletiu-se acerca dos achados 

da VP, sendo as observações feitas em campo destacadas e resumidas no Quadro 13 de 

destaques. É consenso do grupo que há muitos avanços na UPF 1 e todos concluem que o 

aprendizado foi muito bom, sendo destacado que a VP contribui para a compartilhar muitos 
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conhecimentos contidos nas práticas desenvolvidas na UPF, promovendo a descoberta 

coletiva de pontos que passavam sem ser vistos. Foram identificados os pontos que trazem 

dificuldade para a continuidade da Transição Agroecológica em curso na unidade, (FOTO 

10). 

 

Foto 10 - Avaliação e sumarização da VP Realizada na UPF 1 

 
Fonte: Fotografada por Sergio Ariel Gonzalez 
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Quadro 13 - Súmula da UPF 1: destaques observados durante a VP na UPF 1 

Vantagens Dificuldades 

 Os manejos adotados são apropriados e contribuem para a 

recuperação da fertilidade do solo – dentre eles: cobertura 

morta, podas de rebaixamento, uso brando de ferramentas, roço 

de espelhamento na cova do plantio; 

 A diversificação e consorciação de cultivos contribuem 

com o equilíbriode insetos e doenças bem como melhora a 

produtividade do sistema; 

 Uso de espécies resistentes a estiagem e baixo uso de regas 

como forma de poupar água e energia; 

 Manejo de caprinos e ovinos em área cercada para evitar 

que super pastejo sobre as áreas manejadas prejudiquem os 

solos e impeçam a regeneração natural de espécies arbustivas e 

arbóreas; 

 Uso de aves ciscando no interior dos plantios permite 

controle de isetos e outros organismos além de promover a 

adubação do solo bem como baixa o custo de produção das 

aves; 

 Não utilização de insumos externos baixando o custo de 

produção; 

 Oferta de alimentos saudáveis em ponto de venda da UPF 

na cidade e para a merenda escolar; 

 As visitas de intercambio que acontecem na UPF, 

contribuindo para irradiar a proposta agroecológica; 

 Ocorrência de ataque de cães vindos da comunidade sobre 

o criatório de ovelhas trazendo prejuízos a UPF; 

 Ocorrência de incêndios nas áreas vizinhas 

 Dificuldade de financiamento das atividades com base na 

agroecologia. Linhas de crédito existem porém, há 

dificuldades na elaboração de propostas de crédito para 

apresentação junto às agências bancárias; 

 Dificuldades no tocante ao acompanhamento técnico de 

projetos com foco agorecológico pela falta de equipes de 

extensionistas qualificada na área de agroecologia; 

 Inexistência de estrutura de beneficiamento de produtos 

adequada aos padrões e normas vigentes e tecnologicamente 

apropriados; 

 Inexistência de material informativo e de material técnico 

sistematizado sobre as atividades desenvolvidas na UPF; 

 A saída dos filhos e netos para a cidade em busca de estudo 

e trabalho é uma preocupação da família, pois com o 

envelhecimento dos pais, fica difícil a continuidade das 

atividades. 

FONTE: Produzido pelo Autor 
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5.1.2 Unidade de Produção Familiar (UPF) 2 

 

A UPF 2 está localizada na Baixa do Maracujá, município de Crato, situando-se 

próxima à Floresta Nacional do Araripe (FLONA), dentro dos limites da Área de Proteção 

Ambiental (APA) do Araripe. A área do terreno da UPF 2 foi composta através da aquisição 

de duas partes, uma menor (3,4 ha) comprada ao pai de D. Margarida da Hora e a outra parte 

(8,5 ha) adquirida de um proprietário vizinho, totalizando 11,9 ha. 

O casal apresenta-se, respectivamente, o esposo com 63 anos e a esposa com 

idade de 65 anos. São três filhos, cinco filhas e vinte e três netos e netas, sendo que dentre 

filhos e filhas, três trabalham e moram nos domínios da UPF 2. Entre os membros adultos da 

família, apenas um não concluiu o ensino fundamental, um concluiu o ensino fundamental, 6 

concluíram o ensino médio e dois estão cursando o ensino superior. Dona Margarida da Hora 

(MH) nos oferece, espontaneamente, um breve relato de sua história de vida que nos ajuda a 

compreender o contexto sócio-ambiental em que se insere a família. 

 

Nasci na Baixa do Maracujá a 27/11/1949. Me criei como cigana, no meio do 

mundo e em 69 voltei pra serra. Depois que me casei em fui embora pra São Paulo e 

em agosto de 80 nós voltamos pra Juazeiro... Hoje eu moro no terreno que meu pai 

comprou pra nós morar com nossa família, né. Antônio comprou em 1991 este 

terreno de meu pai. Ele concluiu a construçãoda casa de farinha que era um projeto 

de vida do meu pai e, no dia da inauguração, meu pai ainda era vivo, era um sonho 

dele. Assim aqui nós temos tudo que precisamos para ter uma vida digna. Fomos 

morar lá (no terreno comprado do pai) em 92. A gente buscava água na Prata, há 4 

quilômetros. Não subia carro nem animal. Em 1995 nós criamos uma associação 

comunitária e comecei a participar mais nas lutas pelas melhorias e direitos de todo 

ser humano. Água, energia elétrica. Hoje nós temos um poço do projeto São José na 

comunidade. (MH, informação verbal). 

 

O conjunto arquitetônico da UPF 2 está formado pela residência do casal, 

construída em  taipa, três casas de filho(as) construídas pela família, já depois de chegar ao 

terreno, em blocos e telhas de cerâmica, uma casa para outro filho ainda em construção com 

placas de cimento e areia do mesmo tipo utilizado na construção da cisterna de placas e ainda 

uma pequena oficina/depósito construída em taipa (FOTO 11 A, B, C e D). 

A UPF é abastecida com energia elétrica e interligada por estrada vicinal às 

comunidades vizinhas e à Rodovia Crato-Nova Olinda, mas não há abastecimento de água 

pelo sistema comunitário. A infraestrutura hídrica é composta por 4 (quatro) cisternas de 

placas de 16.000 litros cada (FOTO 11 B)  que fornece água para beber e consumo doméstico 

da família e 1 (uma) cisterna calçadão com capacidade para captação e armazenamento de 

52.000 litros para uso na rega de plantas do quintal e algumas hortaliça e ainda para a bebida 

dos animais. 
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Foto 11- 11-A) Residência da Família da Hora; 11-B) casas de filhos com detalhe das 

cisternas de placas para armazenamento de água; 11-C) casa em construção com placas de 

cimento para filho do casal; 11-D) depósito e oficina e para pequenos reparos construída em 

taipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fotografada por de Sergio Ariel Gonzalez 

 

Ainda como parte do conjunto arquitetônico da UPF 2, há uma “casa de farinha”, 

“que foi o sonho antigo do meu pai e ele teve o prazer de inaugurar ainda vivo”, como fala 

Dona Margarida da Hora. Esta casa de farinha está em condições de conservação precárias, 

haja vista que tem diminuído o seu uso por conta do abandono da atividade de cultivo da 

mandioca em grande parte das propriedades da vizinhança que, segundo a família relata, tem 

sido desestimulada nos domínios da APA por ser uma atividade realizada a sol pleno em 

terrenos desmatados. De acordo com falas de membros da família, os órgãos ambientais têm 

limitado a abertura de novas áreas para agricultura. 

A casa de farinha ou “aviamento” é erguida sobre forquilhas de madeira, algumas 

paredes em taipa e teto em telha comum. Contém em seu interior o forno construído em 

tijolos e argamassa, para “torrar” a farinha e assar os beijus e tapiocas; a prensa, os tanques de 

lavar a farinha e o caititu que é o equipamento usado para a desintegração das raízes de 

mandioca. 

É no espaço da casa de farinha e terreiro onde se promove a “desmancha” da 

mandioca para produção da farinha, da goma e da massa, tendo lugar a preparação de beiju e 

tapioca. O momento como um todo se chama farinhada que é organizado tradicionalmente 

 

Foto 11-

A 

Foto 11-

B 

Foto 11-

C 

Foto 11-

D 
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pela família e envolve a vizinhança nos seus afazeres que constam de arranquio da raiz, 

transporte da roça até a casa de farinha, raspagem da raíz, desmancha, lavagem, prensagem e 

torração. Sendo realizada normalmente à noite, ao amanhecer se conclui as tarefas com a 

preparação de tapiocas e beijus que os participantes recebem para alimentar-se. A farinhada é, 

ao mesmo, tempo atividade produtiva e lúdica. Nestes momentos ocorre integração da 

vizinhança, selam-se laços de amizade e parentesco, tendo como pano de fundo as entoadas 

conversas excitantes, passes de dança e narração de estórias.  

Como infraestrutura produtiva a UPF 2 conta, ainda, com um barreiro desativado 

(Foto 12) que a família sonha recuperar, cercas externas e divisórias do terreno bem 

conservadas, alguns abrigos para aves, e galinheiro razoavelmente conservados. 

 

Foto 12 – Local onde foi construído um barreiro e que a família sonha recuperar 

 
Fonte: fotografada por Sergio Ariel Gonzalez 

 

As observações de campo confirmam o levantamento apresentado por Cavalcanti 

& Lopes (1994) apud BRASIL (2003): em geral a UPF 2 apresenta solos arenosos  profundos 

e bem drenados, baixa fertilidade e pouca matéria orgânica, características dos solos desta 

região da chapada do Araripe (FOTO 13). 
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Foto 13 – Aspecto aparente da estrutura e textura do solo arenoso da Chapada do Araripe 

 
Fonte: Fotografada por de Sergio Ariel Gonzalez 

 

A formação florestal que ocorre na área onde se insere a UPF 2 é de cerrado com 

estrato herbáceo, gramíneas, arbustivas e arbóreas diversas típica desta formação. Em 

períodos anteriores, houve uma deterioração desta cobertura por conta dos usos a que foram 

submetidos historicamente estes terrenos, já referidos no embasamento teórico e 

testemunhados pela família. Porém, nota-se que a cobertura vegetal apresenta-se em 

regeneração espontânea ou induzida pelo abandono de atividades da mandiocultura e da 

pecuária bovina, bem como pelo replantio de espécies nativas de iniciativa da família. O 

abandono do cultivo da mandioca que é uma cultura de sol pleno, conforme depoimento de 

Margarida da Hora (MH) é explicado assim: 

 

A APA é aqui onde nós vivemos, a FLONA é lá. E lá não é permitido (desmatar). 

Muitas pessoas aqui deixaram de plantar mandioca porque eles (os órgãos 

ambientais) não querem que queime né... Já aqui (na APA), plantar pode, num 

pode é queimar (riso). Pode desmatar até certo ponto, isso no máximo até 10 tarefas 

porfamília. (MH, informação verbal). 

 

Ocorre grande diversidade de espécies vegetais no terreno. Dentre outras não 

identificadas neste trabalho citemos: mangaba, pequi, murici, canela de veado, jatobá, pau 

d‟óleo (Copaifera ansdorfii), maniçoba, janaguba, cambuí, maracujá-bravo, fava d‟anta, 

embiriba (Xylopia sericea), barbatimão (Striphnodendron coriaceum Benth). Também há 

espécies exóticas introduzidas pela família como citros, jaqueiras (Artocarpus heterophyllus), 

abacateiros, cajueiros e sabiá compondo com o complexo nativo em regeneração uma 
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modalidade de Sistema Agroflorestal (SAF) onde antes “era só escravado, terra batida que 

não nascia nada”, nas palavras de D. Margarida (FIGURA 14). 

 

Foto 14 – Aspecto do SAF na UPF 

. 
Fonte: Fotografada por de Sergio Ariel Gonzalez 

 

O potencial hídrico natural é limitado, por conta da natureza arenosa dos solos 

com baixa capacidade de retenção, da profundidade e da topografia plana do terreno que não 

permite formar depósitos superficiais de água. A água é proveniente das chuvas e em pouco 

tempo infiltra-se ou escoa, tornando-se difícil a prática de açudagem tão comum em solos 

mais argilosos em outras áreas da caatinga. Entretanto, observa-se empiricamente que onde há 

material orgânico recobrindo a superfície, notadamente debaixo das copas de árvores, onde a 

deposição de material decíduo ocorre numa maior taxa, a umidade dos solos persiste por mais 

tempo, permitindo-se aí uma atividade microbiana mais prolongada o que pode trazer-lhe 

melhoras de fertilidade e consequentemente melhores respostas de produtividade 

ecossistêmica. Sabe-se, pelos estudos geológicos sobre a Chapada do Araripe que a captação 

de água na mesa da chapada é de alto custo por conta da grande profundidade necessária para 

se alcançar aquíferos viáveis de exploração. Todavia, há testemunhos na UPF e proximidades 

a respeito da construção de pequenos barreiros que armazenam razoável quantidade de água, 

sendo os mesmos construídos com tecnologia desenvolvida localmente, mediante uso de 

pisoteio por animais para compactação do terreno e impermeabilização superficial com 
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materiais argilosos e orgânicos. Estes barreiros acumulam a água que é captada no entorno e 

conduzida por valas e grotas até os mesmos. 

Na divisão de tarefas da UPF, D. Margarida cuida da parte relacionada à coleta e 

processamento de materiais e essências vegetais, como imbiriba e leite da janaguba bem como 

do fabrico do óleo de pequi. Ela também se ocupa com a venda dos produtos, administração 

do lar e representação da família nos eventos da Agricultura Familiar e das mulheres, bem 

como participa do grupo de mulheres, além de alfabetização de adultos. O Sr. Antônio da 

Hora, que também toma parte na representação da família junto ao sindicato, com os filhos 

cuida das roças de mandioca e plantio de sequeiro de legumes para o consumo, bem como do 

manejo e alimentação dos animais. Dos membros em idade de trabalho, o casal e três 

filhos(as) colaboram na UPF em atividades produtivas e extrativistas, beneficiamento da 

produção, criatórios e comercialização. O cultivo da mandioca tem sido tradicionalmente a 

atividade principal da família, mas tem perdido força por conta de certas contingências 

ambientais reguladas pelos órgãos ambientais em atuação na APA (ANEXO 4) e deve ser dar 

em observância ao que determina a legislação específica da APA Araripe-Apodi. A atividade 

extrativista se torna pouco a pouco aquela onde a família concentra sua atenção. Toda a 

família se envolve em outras atividades comunitárias com o objetivo de complementar a 

renda, quando “sobra tempo” na UPF. 

A atividade agrícola é de sequeiro, onde se cultivam as plantas anuais como 

milho, fava e feijão a qual ocorre também em terrenos arrendados de proprietários. A esse 

respeito o depoimento do Sr. Antonio da Hora faz emergir a questão da posse e uso da terra e 

da extensão mínima necessária para manter uma família camponesa com cultivos anuais, 

dentro de uma perspectiva agroecológica ou na agricultura tradicional. 

 

Quando a maior parte da minha planta é em terra declinada, essa é que tem que 

preservar, né? Sendo uma terra plana, eu planto uma coisinha por aqui, uma 

mandioca, uma macaxeira, uma fruteira nessa parte aqui. Legume eu planto tudo no 

pé da serra. Aí é terreno de outro. Eu pago renda. Lá eu pranto milho, fava, feijão de 

corda é pouco [...] Uns grotião da gota ali em baixo, é aqui em Santa Fé. No pé 

da serra, Trindade. (AH, informação verbal). 

 

Os produtos obtidos nas atividades agrícolas destinados ao consumo familiar são: 

milho, feijão, guandu, hortaliças frutos nativos e exóticos, mas, quando há excedente, estes 

são comercializados, sendo que a família adota a estratégia de “levar produtos pra feira da 

agroecologia”. 

O cultivo da mandioca oferece um excedente para comercialização em forma de 

farinha, massa, goma e alimentos como beiju e tapioca que é comercializado localmente, mas 
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também há uma parte (“renda”) que a família recebe de terceiros quando usam o “aviamento” 

para beneficiar a mandioca que produzem. A “maniva” (como é chamado localmente o caule 

da mandioca) em parte é guardada para replantio e outra parte é triturada e oferecida como 

alimento às ovelhas. O produto do extrativismo tem também como destino, além do 

autoconsumo, a comercialização in natura ou processado. Dois subprodutos da farinhada, 

antes desprezados, têm merecido importância ultimamente: a “mandipuêra”, que é um líquido 

com altos teores de ácido cianídrico de uso cientificamente comprovado no controle de 

nematóides de solos e a raspa da mandioca que é usado para alimentação de bovinos. Parte 

dos frutos de pequi é vendida na feira e da outra parte é extraído o azeite. O leite da janaguba 

é extraído, engarrafado e levado a feira ou vendido mediante pedidos. A imbiriba e frutos 

como mangaba, goiaba, abacate, jaca e cambuí são comercializados in natura. Acerola e 

goiaba são vendidas in natura ou quando sobram, em forma de polpa. 

As galinhas são manejadas na área do SAF e alimentam-se no estrato herbáceo, e 

ciscam procurando pequenos animais, sementes, frutos e insetos (FOTO 15), tendo 

alimentação complementada quando são recolhidas ao galinheiro. Estas são destinadas 

principalmente para a venda de ovos e sua carne garante o consumo da família, mas pode 

ocasionalmente ser vendida. As ovelhas são comercializadas “em pé” ou abatidas. 

 

Foto 15 – Detalhes do manejo de galinhas no SAF e aproveitamento de material lenhoso. 

 
Fonte: Fotografada por de Sergio Ariel Gonzalez 
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As estratégias de comercialização são diversificadas: feira agroecológica, na porta 

da UPF, atendimento de pedidos, principalmente de produtos de plantas medicinais como o 

óleo de pequi e o leite da janaguba (FOTO 16), venda a empresa processadora de matérias 

primas (caso da fava d‟anta), participação em eventos e feiras da Agricultura Familiar e 

ultimamente a família tem-se movimentado para oferecer os produtos a prefeitura municipal 

através do PAA (ANEXO 01). 

 

Foto 16 – Margarida da Hora com seus produtos na Feira da Agroecologia – ACB Crato CE 

 
Fonte: Foto do Autor 

 

No tocante a ATER, a família ressente-se da falta ou precariedade da assistência 

técnica, principalmente aquela necessária ao acompanhamento do SAF, indicando não haver 

por parte dos órgãos locais de ATER uma política específica voltada para o desenvolvimento 

de sistemas de produção agroecológicos, exceto iniciativas pontuais, como é o caso da ACB, 

conforme relata o seguinte depoimento do Sr Antônio da Hora: 

 

Olhe Zé Artur, isso aqui era pra tá muito mais legal, o que falta aqui é se tivesse uma 

assistência. Já veio aqui o [...] (cita algumas entidades de ensino e pesquisa)[...] e 

eu perdi vários meio dia fazendo coleta de terra pra estudo de solo e eu pedindo a 

eles o que é que minha terra necessita pro mode eu ter uma agrofloresta mais rápida. 

Até hoje ainda tá por receber esta resposta. Eu não sei o que essa terra aqui 

necessita. Eu tenho medo de fazer por conta própria e botar o que ela já tem em 

excesso.  Sempre que vem alguém aqui fazer pesquisa eu toco nesse assunto porque 

o meu desejo é permanecer aqui em cima e mostrar como é que se faz uma 

agroflorestal.Os técnicos que vêm aqui, custam voltar e, quando voltam, já nem tem 

mais o que resolver [...] Pela nossa própria cabeça, sem nenhuma orientação de 

ninguém, só de Deus mesmo. Nós tem aqui um acompanhamento da ACB, mas é só 

assim: vem  e dizem olhe vocês estão trabalhando correto, mas eles mesmo não tem 

uma maneira nem tem quem saiba fazer esse estudo de solo, a equipe é pequena e 

com pouco recurso. (AH, informação verbal). 
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Com relação à formação exigível aos técnicos que realizam ATER o Sr. Antônio 

da Hora emite a seguinte opinião: 

 

Agora, é o seguinte: os técnicos tem que se capacitar, também, à maneira da 

agrofloresta, porque, mesmo os técnicos que têm, eles só querem trabalhar em 

grande escala, trabalhando principalmente com o veneno. Eles podem melhorar a 

semente, mas a qualidade, pra a agrofloresta é descartável. Então seria outro tipo de 

técnico (AH, informação verbal). 

 

Há na família uma forte inserção nas atividades sociais da comunidade e dos 

agricultores familiares, pois esta toma parte da Associação Comunitária e do Grupo de 

Mulheres da Baixa do Maracujá, de atividades de alfabetização de famílias rurais, do STTR, 

das reuniões de conselhos municipais e do território, de feiras e eventos da Agricultura 

Familiar e das atividades extensionistas e de intercambio da ACB. 

Ao final da VP, procedeu-se a uma reflexão (FOTO 17) sobre o que foi visto 

durante o percurso, conforme descrito na metodologia. As observações feitas em campo 

foram sumarizadas pelo grupo (QUADRO 14), identificando segundo a percepção dos 

participantes os pontos positivos, as dificuldades e aquilo que pode ser melhorado na UPF 

com vistas a sua sustentabilidade e ao fortalecimento da TA. 

 

Foto 17 – Reflexão sobre a VP realizada na UPF 2 e sumarização dos achados 

 
Fonte: Fotografada por de Sergio Ariel Gonzalez 



120 
 

 

Quadro 14 – Súmula da UPF 2: destaques observados durante a VP na UPF 2. 

Aspectos consideradosinteressantes pelo grupo Dificuldades 

 A família entende que as condicionantes legais decorrentes 

da UPF estar inserida nos domínios de uma APA sãonecessárias 

para garantir a preservação ambiental; 

 

 Família está motivada a defender a questão ambiental e 

vemtomando inciativas para promover mudanças em seu sistema 

produtivo no sentido de um sistema ecologicamente equilibrado; 

 Engajamento da família nos movimentos sociais; 

 

 O manejo está adequado para as condições do cerrado e 

corresponde à TA nestas condições. As diferenças encontradas 

entre este manejo e a UPF 1 se devem, principalmente, a aspectos 

do ecossistema local (como vegetação, solo, clima etc.): realiza-se 

cobertura morta, podas de rebaixamento, capina seletiva, plantio 

em leiras; 

 Família demonstra ter bom conhecimento da 

biodiversidade florística; 

 

 A existência de cisternas na UPF é positiva mas é 

insuficiente para atender a demanda de água na UPF 2; 

 

 O potencialde plantas de uso medicinal  na UPF; 

 

 Participação de feiras e eventos 

 Legislação ambiental no tocante ao desenvolvimento de 

atividades produtivas no interior de APA; 

 Presença de “catadores” de frutos como o pequi que concorrem 

com a família que cuida das árvores, pois, segundo a MH “os de fora 

apenas coletam sem se preocupar com a preservação” 

 Ocorrência de incêndios no entorno podendo se alastrar sobre a 

UPF 2; 

 Dificuldade de financiamento das atividades com base na 

agroecologia; 

 Falta de equipes de extensionistas qualificadas na área de 

agroecologia; 

 Inexistência de estrutura de beneficiamento de produtos 

adequada aos padrões e normas vigentes e tecnologicamente 

apropriados; 

 Inexistência no território de um sistema de certificação da 

produção da UPF para verificação da aconformidade de padrões 

orgânicos; 

 A migração da população local para a cidade e a chegada de 

pessoas estranhas das comunidades para morar nas proximidades; 

 A falta de água e dificuldade de construção de barreiro para 

armazenar; 

 Impactos causados pelo pisoteio de ovinos e caprinos; 

 Ociosidade da estrutura da casa de farinha; 

 O manejo de caprinos e ovinos carece de melhorar, pois falta 

pasto no tempo de estiagem 

 Pouca terra para atender as necessidades da família ao que a 

família relaciona com a produção ainda insuficiente. 
FONTE: Produzido pelo Autor. 

.
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5.1.3 Unidade de Produção Familiar (UPF) 3. 

 

A UPF 3 localiza-se na periferia urbana do município de Crato, bairro da Batateira 

na borda da APA Araripe e está numa altitude inferior a 500 m que é a cota limitante da APA 

Araripe no lado do Ceará, por isso posiciona-se fora dos limites desta UC. Por situar-se na 

zona urbana do município de Crato, esta UPF se diferencia sobremodo das duas outras UPFs 

estudadas.  As pressões exercidas pelo ambiente de entorno tais como: aumento do preço 

venal dos terrenos urbanos, poluição ambiental, mudança de hábitos e costumes são fatores 

que colocam esta unidade em situação peculiar e suscitam a discussão da particularidade de 

uma Transição Agroecológica em uma área de expansão urbana (FIGURA 6). 

 

Figura 6 – Localização da UPF 3 em área urbana do município de Crato Ceará. 

 
Fonte: Google imagens 

 

O terreno ocupa 0,5 ha de área, possui no seu interior as construções residenciais - 

residência do casal, uma casa para o filho, uma casa de sementes, local para porcos, galinheiro 

e cercas externas em madeira e arame farpado, um cacimbão com características idênticas à 

cacimba existente na UPF 1, já descrita, e um tanque para criar peixes, construído em terreno 

compactado e forrado com lona plástica que ocupa cerca de 300 m² de área e profundidade 

média de 1,5 m. 

A família é composta pelo casal - esposo com 76 anos e esposa com 80 anos, dois 

filhos casados, uma filha adotiva residindo com os pais, doze netos e dois bisnetos, mas 

somente o casal e a filha adotiva contribuem nas atividades relacionadas a Agricultura 
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Familiar da UPF, os demais membros trabalham em atividades urbanas. O esposo, Sr. 

Juvenal, concluiu o ensino médio ao completar 64 anos; a esposa, dona Durçulina, não é 

alfabetizada. A filha adotiva do casal concluiu o ensino médio, já os demais filhos não 

concluíram o ensino fundamental. O depoimento do Sr. Juvenal (JU) ilustra o seu encontro 

com o processo educacional: 

 

Os filhos, não sei o por que não quiseram levar os estudo adiante, nem concluíram o 

primeiro grau (ensino fundamental). Eu frequentei 45 dias de aula quando era 

menino, estudava com muita dificuldade porque tinha que trabalhar ajudando o meu 

pai na roça, mas o que eu aprendi de matemática e de leitura ainda hoje é o que eu 

uso. Depois de 15 anos voltei a estudar e parei de novo, tinha que trabalhar, mas 

somente depois de completar 64 anos é que conclui o segundo grau (ensino médio). 

(JU, informação verbal). 

 

A situação topográfica do terreno é bastante acidentada: ocupa uma encosta de 

morro com declividade até superior a 40% (FOTO18), um estreito talude contíguo à rua onde 

estão a residência do casal e a casa de sementes e parte da baixada à jusante do morro. 

 

Foto 18 – Aspectos de vegetação e topografia inclinada do terreno da UPF 3 

 
Fonte: Fotografada por Antônio Silvestre Campelo 

 

Os solos são de textura argilo-arenosa e apresentam profundidade alta, em 

conformidade com Ponte e Appi (1990) apud BRASIL (2003), seguindo o padrão geral da 

área em que está fincada a UPF (encosta da Chapada do Araripe). Há testemunho da família 

que há cerca de 20 anos houve um deslizamento a montante do terreno que soterrou as 

plantações e assoreou a cacimba situadas na baixada, sendo isto uma consequência da 
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topografia acidentada, e, segundo o Sr. Juvenal dos desmatamentos promovidos para retirada 

de material argiloso e pela ocupação dos terrenos nas proximidades da UPF 3 com casebres, o 

que vem ocorrendo na área a montante durante as últimas décadas. 

A família recebeu este terreno como pagamento pelos serviços prestados ao longo 

de muitos anos ao antigo proprietário e vem reflorestando o mesmo até os dias atuais, pois 

antes havia sido tudo desmatado, segundo o testemunho da família. A UPF se caracteriza 

como um quintal produtivo em bases agroecológicas ou um “quintal agroflorestal” como Sr. 

Juvenal gosta de chamar. Apresenta uma diversificação de espécies vegetais superior a 30 

(trinta) espécies arbustivas e arbóreas, frutíferas, madeiráveis, além de dezenas de espécies de 

cultivo anual, hortaliças e ervas para chás. Há na UPF uma combinação ao criatório de 

galinhas e peixes e um espaço para criar porcos. Como afirma o Sr. Juvenal há uma transição 

agroecológica em curso, mas é algo que não é definitivo: 

 

A gente se sente gratificado. Sei que nós hoje estamos fechando com chave de ouro 

uma parte, porque isso não termina, isso é infinito. Nós somos pessoas que tamos 

juntas pelo mesmo ideal. Eu comecei aqui em 72 a buscar essa transformação. Nós 

fomos os verdadeiros predadores da natureza e devemos ser também os verdadeiros 

responsáveis pela recuperação da natureza. Por isso, cabe e compete a nós que as 

pessoas e a juventude...venha fazer com amor o que gosta e quer (JU, informação 

verbal). 

 

Os cultivos de sol (hortaliças diversas, legumes, milho, macaxeira e mandioca) 

são cultivados em pequenas clareiras (FOTO 19) que se formam quando uma árvore morre ou 

é manejada para uso, mas há as hortaliças que aceitam sombra como o cará moela (Dioscorea 

alata L.) e a Araruta (Maranta arundinacea) que são cultivadas sob copas de árvores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 
 

 

Foto 19 – Cultivo de coentro (Coriandrum sativum) em canteiros construídos no chão do 

quintal aproveitando uma clareira na UPF 3. 

 
Fonte: Fotografada por Antônio Silvestre Campelo 

 

Frutíferas como citros, mamão (Carica papaya), acerola, banana, abacateiros, 

banana e outras são consorciadas com diversas espécies arbustivas e arbóreas, dentre as quais 

a sumaúma (Ceiba pentandra), a macaubeira, gamileira, pequizeiros, etc. Esta combinação 

em uma pequena área de 0,5 ha esboça um desenho peculiar do quintal onde a biodiversidade 

é a estratégia principal  adotada pela família (FOTO 20). 

 

Foto 20 - Detalhe do “quintal agroflorestal” na UPF 3 

 
Fonte: Foto do Autor 
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A UPF 3 assume, ao olhar de quem está acostumado com monocultivos, uma 

aparência de algo desordenado, mas as falas da família refletem que a adoção desta estratégia 

de composição do SAF foi previamente pensada e decidida com base em objetivos claramente 

definidos, como evidencia a fala do Sr. Juvenal: 

 

Existe uma base na genética de tudo – a diversidade das sementes. Sem a 

biodiversidade a vida se acaba e é assim com as pessoas também; se acabar as 

sementes a geração (descendentes) se acaba. As pessoas que vêm nos visitar ficam 

impressionadas e eu me pergunto por que elas não fazem isso na comunidade delas. 

Acontece que em cada lugar tem sua diversidade, falta cada um ver isso pra 

preservar, então eu ofereço essa visão e quando saem daqui levam as sementes da 

vida (JU, informação verbal). 

 

Outra estratégia é aplicada para aumentar a área em produção da família: sempre o 

Sr. Juvenal plantou “arrendado” e ainda hoje continua cultivando cerca de 1 hectare de terreno 

arrendado onde realiza também uma grande variedade de cultivos utilizando métodos da 

agricultura tradicional, mas segundo uma lógica conservacionista. Os legumes (algumas 

variedades de feijão de corda, feijão mulatinho e guandu), o girassol, o gergelim, a vinagreira 

(hortaliça local), melancia e jerimum (cucurbitáceas) são cultivados em consórcio com quatro 

variedades de macaxeira e mandioca, enquanto o arroz é intercalado ao milho. Esta atividade 

tem como primeiro objetivo a produção de sementes e preservação do material genético das 

culturas tradicionais, além do autoabastecimento da família e comercialização do excedente, 

“mas sempre que se pode, a gente inclui uma árvore nos arredores destes terrenos” (JU, 

informação verbal). Os proprietários arrendam a terra em troca de formação de pasto para o 

gado que ocupam a área ao ser concluída a colheita dos cultivos temporários. O Sr. Juvenal 

testemunha que certa vez, enfrentou um conflito com um proprietário de terra que lhe havia 

permitido plantar arrendado em seu terreno, mas quando esse se deu conta que ele estava 

plantando frutíferas e arbóreas naquela área, exigiu de imediato sua retirada, lhe trazendo 

prejuízos pelos serviços realizados e tristeza por ver o plantio sendo destruído. 

Além da atividade agrícola, a família realiza o processamento artesanal de parte 

do que é produzido na UPF, fabricando itens alimentares como fubá de milho, multimistura, 

farofa de amendoim, colorau e outros. Ainda se observa a conservação da produção (seleção e 

envasamento de sementes e grãos em garrafas pet), significando estratégias de agregar valor 

ao que é produzido (FOTO 21). 
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Foto 21 – Sementes armazenadas em garrafas pet sendo comercializadas na feira da 

agroecologia – ACB Crato CE 

 
Fonte: Produzida pelo Autor 

 

A atividade pecuária dá-se com a produção de galinhas e ovos que são 

comercializados regularmente; os peixes criados em tanque destinam-se somente ao 

abastecimento ocasional da família e à diversão, como afirma Sr. Juvenal e alguns porcos são 

produzidos para o abastecimento da família ou “para vender quando dá”. 

Em termos tecnológicos, a UPF tem se voltado para as práticas agroecológicas de 

produção abstendo-se quase totalmente de insumos externos, a não ser energia elétrica e 

algumas ferramentas, suprimentos ou equipamentos e aqueles itens de uso doméstico. 

Doenças e insetos de plantas são tratados com preparados caseiros à base de produtos vegetais 

a exemplo da “calda do neem” (Azadirachta Indica A Juss.). Estes “produtos naturais” são 

preparados pelo Sr. Juvenal com folhas de neem maceradas em água e são utilizados quando 

precisa, mas também são levados à feira da agroecologia “para vender ou arranjar a quem 

precise”, conforme Sr. Juvenal. No quintal não há uso de quaisquer agrotóxicos de origem 

sintética e o mesmo princípio é seguido na área arrendada para cultivos temporários.  

A adubação dos cultivos se dá com uso de produtos orgânicos encontrados na 

UPF 3 tais como esterco de galinha, folhagem e galhos apodrecidos. A recuperação da 

fertilidade do terreno é feita mediante uso de cobertura do solo com cultivos arbóreos, 

cobertura morta em áreas abertas, esterco, compostagem e consorciação de cultivos. O uso de 

sementes de variedades tradicionais é feito procurando-se selecionar as características de 

adaptação ao local e utilizando-se de técnicas empíricas como a “técnica do terço médio” 

(FOTO 22). Esta técnica consiste em debulhar o terço superior (“cabeça”) e inferior (“pé”) da 
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espiga, remanescendo o terço médio (“meio”) que deve ser debulhado posteriormente e 

acondicionado apropriadamente para posterior uso como semente. Assim, o milho debulhado 

em primeiro lugar pode ser utilizado para consumo, enquanto o milho do terço médio é 

selecionado como semente. A mesma técnica pode ser utilizada para outros grãos e até mesmo 

para frutos. 

 

Foto 22 – Seleção de sementes de variedades tradicionais de milho seguindo a técnica do 

terço médio 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Foto do Autor 

 

O quintal da família é frequentemente visitado por grupos de pesquisa, estudantes, 

agricultores e técnicos que buscam conhecer as tecnologias adotadas no sistema produtivo 

desenvolvido na UPF 3. O que mais tem despertado a atenção dos visitantes é a Casa de 

Sementes, que tem se dedicado ao resgate, multiplicação, conservação e distribuição de 

sementes das variedades tradicionais, sendo alvo de visitações frequentes vindas do município 

e de outras regiões. 

A comercialização de produtos in natura ou processados se dá in situ e também na 

feira da agroecologia promovida pela ACB, na feira do seminário, nas feiras da Agricultura 

Familiar eem eventos promovidos pelas organizações de que participa (FOTO 23). 
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Foto 23 –Sr. Juvenal expondo os produtos da UPF3 na feira da agroecologia - ACB Crato.  

 
Fonte: Foto do Autor 

 

Na dimensão social, a família tem participação no grupo de agricultores 

ecológicos da ACB, no STTR e no Sindicato dos Agricultores Orgânicos de Crato; participa 

também nas assembleias de conselhos municipais e do Território Cariri bem como em eventos 

relativos a agroecologia e Agricultura Familiar, refletindo em capilaridade social interessante 

na afirmação das propostas da TA. 

A Casa de Sementes é resultado de um projeto de iniciativa da Regional Crato da 

Caritas Brasileira e vem sendo conduzida pela família (FOTO 24) há quase duas décadas. 

Tem por objetivo o resgate de sementes de variedades tradicionais, conforme definido por 

Almeida e Cordeiro (2002) e desenvolvimento de técnicas de multiplicação e conservação de 

sementes cultivadas pela Agricultura Familiar (“sementes da solidariedade”, “sementes da 

paixão” ou “sementes crioulas”). A família ficou com a responsabilidade de levar a frente o 

projeto promovendo a troca de material genético, intercâmbio de conhecimentos e 

disponibilizando as instalações e sementes disponíveis aos visitantes. 
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Foto 24 – Placa identificadora da sede do projeto Sementes da Solidariedade 

 
Fonte: Fotografada por Sergio Ariel Gonzalez 

 

Quando Sr. Juvenal fala da Casa de Sementes, percebe-se o afinco com que se 

dedica à missão. Ele se sente gratificado com as visitas de grupos e pessoas que recebe de 

toda parte, acompanhando ativamente toda a visita e sempre disponível a explicar como tudo 

é feito. Ao final sempre apresenta o livro de visitação para que seja assinado, onde ficam os 

registros de visitantes de “vários estados brasileiros e até do estrangeiro” como ele gosta de 

lembrar. 

Observa-se que tem se dado um processo de intercâmbio intenso sobre o 

conhecimento construído na UPF, onde grupos de agricultores de áreas distantes do Estado do 

Ceará e de outros estados têm vindo por intermédio da ACB, Caritas e outras entidades que 

trabalham com as temáticas das sementes tradicionais, Agricultura Familiar, agroecologia e 

economia solidária no semiárido nordestino.  

Por outro lado, quando se relaciona a questão das sementes com a assistência 

técnica oficial, Sr. Juvenal tem uma fala enfática no tocante às sementes melhoradas 

distribuídas pelos organismos de governo. 

 

O companheiro falou uma parte que me tocou assim, no caso a semente. Eu acho 

que eles não melhoram a semente, eles pioram a semente. A semente boa é a nossa! 

As nossas sementes estão ficando difícil... eu tô procurando resgatar semente de 

mandioca, que tá ficando muito difícil, pois a semente rica é a nossa. Eu não me 

preocupo com o técnico não, eu acho que nós estamos sendo mais técnicos do que 

eles. A gente fica feliz com essas visitas que tem recebido de técnicos e entidades 

que buscam estudar uma maneira de agricultura diferente, isso nos traz esperança 

que pode mudar. (JU, informação verbal). 
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A pesquisa aponta que, na percepção da família, a ATER tem pouca ou nenhuma 

expressão junto à UPF 3, similarmente às outras duas UPF pesquisadas. A ACB, por conta do 

Projeto “Agroflorestando o Semiárido”, realiza visitas de acompanhamento e assiste às 

atividades do grupo, mas o projeto já está finalizando. A EMATER e Secretarias Municipais 

de Agricultura, ou outra instituição governamental não tem sido citada pelas famílias como 

importantes na promoção de ATER junto às UPFs pesquisadas, provavelmente pelo foco 

diferenciado com que estas famílias realizam as suas atividades agrícolas.  

Ao final da VP, Sr. Juvenal nos apresenta o serviço de auto-falantes da casa de 

sementes, através do qual A UPF 3 promove atividades de conscientização ambiental na 

comunidade, chamando a atenção para questões como lixo, poluição e plantio arbóreo através 

de um serviço com locução diária feita pelo Sr. Juvenal. 

No momento conclusivo da VP, o grupo fez uma reflexão sobre a situação da UPF 

3 e compartilhou cada um os seus achados com os demais. Os resultados foram sumarizados 

no Quadro 15. 
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Quadro 15 - Súmula da UPF 3: destaques observados durante a VP na UPF 3. 

Aspectos destacados pelo grupo Dificuldades 

 Há Preocupação com a continuidade dos trabalhos desenvolvido 

na UPF 3 pois a juventude (netos) não  tem se envolvido por conta da 

saída dos pais para atividades urbanas motivada provavelmente pela 

pequena área disponibilizada para produção, mas também pelos 

atrativos da vida urbana; 

 A grande diversidade de espécies combinadas no quintal, tanto 

aquelas nativas como exóticas adaptadas e também na área de 

arrendamento é um fator de grande importância para o equilíbrio dos 

sistemas produtivos. A manutenção da biodiversidade e a 

preservação do material genético contribuem não somente para um 

equilíbrio ecológico dos sistemas produtivos em bases 

agroecológicas, mas também é um aspecto cultural relevante 

relacionado a estratégia de reprodução da Agricultura Familiar ou 

camponesa, constituindo-se um “capital natural” como relata 

Juvenal. A casa de sementes fortalece a base genética da Agricultura 

Familiar. 

 

“É da biodiversidade que depende a vida, pois esta garante 

estabilidade ao terreno. Os seres vivos estão em equilíbrio quando há 

diversidade de espécies na área e assim não há ataques de insetos. 

Estando em equilíbrio não precisa de veneno. Por isso chamamos 

sementes da paixão.” 

 

 A experiência desenvolvida na UPF em domínio urbano deve ser 

valorizada como forma de estimular os quintais produtivos em 

bairros das cidades do Território como forma de promover a 

educação ambiental e também melhorar a oferta de alimentos nas 

periferias urbanas; 

 Falta de adequação de produtos produzidos na UPF aos 

padrões e normas vigentes e tecnologicamente apropriados; 

 

 Inexistência no território de um sistema de certificação da 

produção da UPF que venha a promover, a custos compatíveis 

como a condição da UPF, a verificação da conformidade de 

padrões orgânicos e possa auferir o certificado de produto 

orgânico aos produtos da UPF; 

 

 Tamanho da propriedade muito pequeno obrigando o 

arrendamento de outra terra; 

 

 Quantidade de material genético insuficiente para 

atendimento da demanda de Agricultores Familiares no TC; 

 

 A casa de sementes carece de apoio tanto na parte de infra-

estrutura de armazenamento como de multiplicação de sementes 

e sistematização do material colecionado na UPF 3; 

 

 Falta de politicas públicas para promoção de resgate de 

sementes tradicionais; 

 

 Falta de pesquisas voltadas para a Agricultura Familiar 

com sistemas de produção de bases agroecológicas: controle 

biológico, “defensivosnaturais”, sementes tradicionais etc. 

 

 Falta de equipes de técnicos extensionistas qualificados em 

sistemas de produção de base agroecológica. 
Fonte: Produzido pelo autor 

 



132 
 

 

5.2 Ressignificando as percepções evidenciadas durante o percurso da pesquisa 

 

Neste subcapítulo tratamos da discussão dos resultados da pesquisa tendo como 

pano de fundo as percepções eviendenciadas durante as etapas do estudo. A partir dos dados 

apreendidos nas Visitas de Pares e nos demais momentos de encontro com a realidade 

estudada, foi possível promover uma significação dos elementos constituintes dos discursos 

em suas diversas expressões e enumerá-los como achados que atendem à busca definida no 

trabalho. 

 

5.2.1 Relações homem-natureza-comunidade nas UPF estudadas 

 

Como afirma Gonçalves (2008, p.95): 

 

Ora, o homem é um ser que por natureza produz cultura; esta é a sua especificidade 

natural. Diferentemente do pensamento corrente, os homens ao longo da história 

criam normas, regras e instituições não para evitar cair no estado de natureza. Ao 

contrário, eles o fazem desenvolvendo a sua própria natureza não somente em 

função dos estímulos advindos do meio ambiente, mas também das relações que os 

homens estabelecem entre si. 

 

Nas UPFs estudadas há um claro indício de relação respeitosa das famílias com o 

ambiente interno do seu terreno e também com o ambiente onde estas se inserem. Sobrevive 

uma cultura de respeito ao ambiente embasada na tradição local, no resgate de aspectos das 

culturas, no tocante aos sistemas agrícolas, à alimentação e expressões artístico-culturais 

conforme relata Figueiredo Filho (2010). A sobrevivência de elementos do uso respeitoso da 

botânica local herdada das populações indígenas, como é o caso do uso do pequi 

(BRASILEIRO et al, 2010) e outros frutos locais na alimentação, na cosmética e na medicina 

popular tem sido observada nas UPFs pesquisadas.  

O trato com a terra, a relação comunitária e com o ambiente natural se aliam aos 

processos mediados pelo conhecimento agroecológico que vem sendo construído nas últimas 

décadas nas unidades pesquisadas. Esta relação é única em cada ecossistema, respeitando 

condicionantes histórico-sociais que terminam por constituir-se em uma cultura própria ao 

grupo, conformando-se em identidade deste e numa forma de produzir específica a cada 

grupamento ecológico-social pois, 

 

O homem é um animal que vive nos mais diferentes ecossistemas, não só se 

adaptando a eles mas, também, sobretudo a partir da revolução neolítica, moldando-

os a ele, em virtude das suas necessidade histórico-culturalmente desenvolvidas. É 

empiricamente observável que mesmo em ecossistemas com características 

similares, os povos que os habitam não apresentam as mesmas características 



133 
 

 

socioculturais. A história precedente com o patrimônio cultural herdado, em certos 

casos trazidos de outras experiências em outros ecossistemas, as influências sofridas 

em contato com outros grupos – tudo isso leva a que cada povo-cultura seja singular 

e irredutível a qualquer outro. Cada povo-cultura é uma experiência única e radical e 

é no interior desse ambiente cultural que se desenvolvem os atributos e qualidades 

sem os quais, para os indivíduos que nele vivem, a vida não vale a pena ser vivida 

(Gonçalves, 2008 p. 94-95). 

 

Há nas unidades pesquisadas um aprendizado permanente dentro da família e 

desta com a comunidade e com a natureza, conformando-se uma cultura da convivência 

solidária consigo e com o ambiente natural e cultural, ao invés da cultura da dominação e da 

devastação, como se refere Freire (1980). O percurso seguido pelas UPFs pesquisadas se 

aproxima ao que Norgaard (1989) aponta como a conformação de um sistema de valores que 

resgata a cultura ecológica e promove uma soldagem do homem biológico com o homem 

histórico-cultural e social.  

Os sistemas de produção agroecológicos detectados nas UPFs estudados, apontam 

caminhos distintos da simples coevolução entre sistemas biológicos e sociais, como é típico 

dos agrossistemas convencionais, que primam por uma produção como um fim prático-

econômico, embasados numa relação entre um humano não natural e uma natureza que é 

bruta e por isso deve ser lapidada, materiliazando uma relação que se explica a partir do 

pensamento positivo que é plenamente justificado nas civilizações ocidentais como afirma 

Gonçalves (2008, p. 95): 

 

O que o iluminismo racionalista não conseguiu incorporar foi a ideia de que as 

relações humanas, sócio-historicamente instituídas, não se estabelecem 

exclusivamente em função de interesses práticos imediatos como aqueles que se 

desenvolvem na mediação homem-natureza (técnica), mas também num campo de 

relações intersubjetivas que é mediado simbolicamente (relação homem-homem). 

Todo o racionalismo moderno veio se desenvolvendo em torno da relação sujeito-

objeto, sem levar na devida conta que é uma outra razão que move a relação sujeito-

sujeito na sociedade. 

 

A decisão de manter estes traços tem sido observada nas UPFs estudadas ao 

fazerem uso de certas estratégias aliadas às atividades produtivas Agri-culturais, como nos 

remete a pensar Altieri (1989, 1999). Estas estratégias têm se voltado, inclusive, para o 

desenvolvimento de atividades relacionadas ao eco-turismo, turismo rural, turismo cultural e 

cientifico, o que têm oportunizado às UPF novas possibilidades de desenvolvimento que se 

associam aos sistemas de produção de base agroecológica. 

Ao mesmo tempo, a participação de atores destas UPFs nos espaços participativos 

do TC foi evidenciada na pesquisa. Desde as atividades da comunidade, como os festejos 

religiosos, as feiras, as ações de parceria e de ajuda mútua, até a participação nos espaços 
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consultivos e decisórios de conselhos municipais, apresentam-se como faces político-

institucionais ocupadas na busca de fortalecer a TA em curso. 

 

5.2.2 Resiliência e adaptação como estratégias de reprodução da UPF e sustentabilidade 

 

O Território Cariri tem sido marcado nas últimas décadas pela desagregação do 

espaço rural e desconstrução de uma racionalidade camponesa, conforme definida por 

Pezarico et al. (2011). As tentativas de modernização conservadora da agricultura, como 

define Teixeira (2005) e Pires e Ramos (2009), promovidas pelo Estado brasileiro e pelo 

capital chegaram à região de forma pífia tendo como expressão última um agronegócio que 

não foi capaz de cumprir as promessas explícitas no discurso modernizante, mas expressaram 

com muita força os seus impactos sociais e ambientais, conforme citamos no Capitulo 3 – Do 

conteúdo pre-reflexivo.  Estas consequências se deram particularmente no segmento da 

Agricultura Familiar.  

As unidades sobre as quais focamos o presente estudo estão situadas neste 

contexto, como “resistentes” (ALMEIDA, 2002) que não se dobraram à modernização 

conservadora da agricultura, em que pese a força e o vigor das políticas que apostaram numa 

forçosa industrialização do espaço agrário, via regime militar (PIRES; RAMOS, 2009) onde 

fora possível e, onde não, se deixou os agricultores resistentes  à mingua, conforme já nos 

referimos. Um segmento da Agricultura Familiar afirmou-se na resistência utilizando-se como 

estratégia de sobrevivência do seu modo de produzir e viver, a adoção de técnicas alternativas 

de produção que desembocaram nos sistemas de produção com vistas a uma Transição 

Agroecológica, em conformidade com Petersen (2009). 

Mesmo que, por vezes a Agricultura Familiar tenha feito ou faça uso de algumas 

técnicas, ou métodos oriundos da agroindústria, demonstra com isso, ao contrário de sua 

capitulação, uma criativa capacidade de adaptar-se às novas situações, como defendido por 

Reijntjes, Haverkort, Waters-Bayer (1995). Exemplos dessas estratégias de sobrevivência 

residem na adoção de tecnologias de conservação, processamento e beneficiamento de frutos, 

implantação de “indústrias caseiras”, criação de novos produtos, adoção de “marcas”, busca 

pelo Serviço de Inspeção Federal (S.I.F) ou pela certificação da produção orgânica, a 

construção de espaços de comercialização direta, o fortalecimento de laços de confiança e 

colaboração entre famílias de produtores e consumidores da cidade, a criação de casas de 

sementes conforme fica evidenciado nas UPFs pesquisadas.  
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Práticas oriundas da Agricultura Orgânica (AO) têm sido tentadas pelas UPFs 

pesquisadas como estratégia de atendimento de uma demanda por alimentos saudáveis 

mostrando-se sensíveis a uma tendência de mercado observada nos dias atuais. Os quintais 

produtivos, o resgate e conservação da genética das plantas e animais tradicionais, os 

Sistemas Agroflorestais (SAFs) e o uso de práticas agrícolas de baixo impacto como roço, 

capina seletiva, podas de rebaixamento e cobertura morta associados ao criatório de pequenos 

animais; o controle alternativo de insetos e doenças, cultivos intercalados ou consociados, 

adubação verde mediante uso de leguminosas fixadoras de nitrogênio, têm sido estratégias 

adotadas nas UPFs pesquisadas que fortalecem os traços culturais identificadores de uma agri-

cultura familiar e apontam uma perspectiva de sustentabilidade ao meio rural pelas dimensões 

ecológicas, sociais, culturais e econômicas que incorporam, conforme preconiza Altieri (1989, 

1999). 

Os traços acima, evidenciados nas UPFs estudadas, dão sentido ao caminho que 

vem sendo trilhado por estas, mesmo com percalços e por vezes invisível às instituições de 

pesquisa, à extensão e aos governos nas várias esferas. Sob esta base se funda o modo de 

expressar-se uma Transição Agroecológica em curso no Território Cariri cearense. 

 

5.2.3 Os elementos estruturais para composição de um sistema de produção 

agroecológica no Cariri cearense (agua, solo, vegetação, genética) 

 

O déficit hídrico natural das regiões semiáridas (DUQUE, 2004a) e a perda de 

fertilidade natural dos solos têm como resposta por parte das UPFs pesquisadas a adoção das 

práticas agrícolas poupadoras e armazenadoras de água, restauradoras da fertilidade natural 

dos solos e que incrementem a produtividade. As plantas arbóreas introduzidas nas UPFs 

pesquisadas compondo SAFs ou outras modalidades de produção em bases agroecológicas 

são aquelas nativas originárias do próprio ecossistema, muitas delas estudadas por Duque 

(2004b) e outros pesquisadores e, ainda, as espécies exóticas que demonstrem adaptação às 

estiagens e secas periódicas. É entendimento dos agricultores, baseados em observações 

empíricas, que estas espécies conseguem responder com produtividade nas condições locais 

onde desenvolvem um continuado processo de adaptação. 

Nos sistemas de produção agroecológica, segundo Vivan (199-) não faz sentido 

tomar qualquer dos elementos (água, solo, vegetação e genética) de forma isolada, pois é a 

interação destes que trabalha como um organismo maior resultando em produtividade, 

conforme Odum (1988). Nos SAFs implantados nas UPFs estudadas, levantou-se, uma lista 
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de espécies vegetais e seus possíveis usos/funções no ecossistema local com base nas 

respostas de produtividade frente à ocorrência de chuvas e tipo de solo, empiricamente 

observadas pelos agricultores locais as quais estão lançadas no Quadro 16. 

 

Quadro 16 - Espécies arbustivas e arbóreas notadas nas UPF e seus possíveis usos/resistência 

à seca nas condições da UPF - continua 

UPF em 

que 

ocorrem 

Espécies 

arbustivas e 

arbóreas 

Tipos de Solos*1 nas 

UPF 

Resposta à 

seca*2 

Usos/produtos 

aproveitados 

1,2,3 Sabiá 

Litólico, Alta 
Estacas, mourões, 

sementes 
Arenoso Alta 

argilo-arenoso Alta 

1,1 Mororó 
Litólico Alta 

Vigas, estacas, sementes 
Arenoso Alta 

1,1 Cumaru 
Litólico Alta Vigas, casca, sementes, 

tábuas Arenoso Alta 

1,2,3 Pau d‟arco (ipê) 

Litólico, Alta Tabuas, vigas, postes, 

forquilhas, cascas, 

sementes 
argilo-arenoso Alta 

Aluvião Alta 

1,2 Juazeiro 

Litólico, Alta 
Sementes, ramas para 

pastejo, cascas 
arenosos, Alta 

argilo-arenosos Alta 

1 Oiticica Aluvião Alta Sementes, folhas, cinzas 

1,2,3 Macaúba 

Aluvião Media 
Frutos: polpa, coco e 

casca do coco 
arenosos argilo- Media 

Arenosos Media 

1,2 Jatobá 
argilo-arenosos Alta 

Frutos, casca, madeira 
Arenoso  

1 Angico Litólico Alta 
Casca- tanino, madeira – 

tábuas 

2,3 Pequi 
Arenoso, argilo-

arenoso 
Alta Frutos, madeiras 

1,2 Fava d‟anta argilo-arenoso Media Frutos – vagens 

1,2,3 

Spondias (cajá, 

cajarana, umbu, 

ciriguela) 

Aluvião Alta 
Frutos, madeira, tábuas, 

cortiça Litólico Media 

1,2,3 Ata 

Litólico Alta 

Frutos, folhas Arenoso Media 

Argilo-arenoso Alta 

1,2,3 Mamão 

Aluvião Media 

Frutos e talo Argilo-arenoso Baixa 

Litólico Baixa 

1,2,3 Mangueira 

Aluvião Media 

Frutos Argilo-arenoso Media 

Arenoso Baixa 

1,2,3 Citros 

Aluvião Média 

Frutos, folhas Argilo-arenoso Baixa 

Arenoso Baixa 
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Quadro 16 – Continuação. 
UPF em 

que 

ocorrem 

Espécies arbustivas e 

arbóreas 

Tipos de 

Solos*1 nas 

UPF 

Resposta à seca*2 
Usos/produtos 

aproveitados 

1,2,3 Acerola 

Aluvião Média 

Frutos Argilo-arenoso Baixa 

Arenoso Baixa 

1,2,3 Pau ferro 

Litólico Média 

Vagens e ramas – pastejo Argilo-arenoso Alta 

Arenoso Media 

1 Cactaceas Litólico Alta Raquetes – pastejo 

1,3 Timbaúba ou tambor 
Litólico Alta 

Madeira – tábuas, frutos 
Arenoso Alta 

1,2,3 Goiaba 

Arenoso Baixa 

Frutos Aluvião Alta 

Argilo-arenoso Media 

2 Murici Arenoso Alta Frutos 

2, 3 Jaca 
Arenoso Media Frutose madeira – tábuas 

e troncos Argilo-arenoso Alta 

2 Janaguba Arenoso Alta Látex – leite 

2 Mangaba Arenoso Alta Frutos 

1,2 Leucena 

Arenoso Media 

Ramas, vagens e madeira 
Aluvião Alta 

Argilo-arenoso Media 

Litólico Media 

1 Jenipapo Aluvião Alta Frutose madeira 

2 Imbiriba Arenoso Alta Frutos e sementes 

2 Cambuí Arenoso Alta Frutos 

2,3 Abacateiro 
Arenoso Baixa 

Frutos e madeira 
Argilo-arenoso Alta 

1 Gonçalo-alves 
Arenoso Alta 

Madeira 
Argilo-arenoso Alta 

1 Frei-jorge 
Arenoso Alta 

Madeira 
Argilo-arenoso Alta 

1,2,3 Hortaliças 

Litólico Nenhuma 

Folhas e frutos 
Aluvião Média 

Arenoso Nenhuma 

Areno-argiloso Baixa 

1,2,3 Guandu ou andu 

Arenoso Alta 

Grãos, folhas e ramas Areno-argiloso Alta 

Litólico Alta 

1, 2, 3 Cultivos anuais 

Argilo-arenoso Media 

Grãos, cereais Arenoso Nenhuma 

Litolico Nenhuma 

1, 2, 3 mandioca/macaxeira 

Arenoso Alta Raízes, maniva – pastejo, 

mandipueira – defensivo 

natural. 

Aluvião Alta 

Argilo-arenoso Alta 

FONTE: a pesquisa 

*1 – classificação empírica com base na percepção do olho e do tato 

*2 – Resposta à seca e regularidade das chuvas – definida com base no conhecimento empírico do agricultor 

sobre a resposta em produtividade e sobrevivência da espécie relativamente à boa distribuição e quantidade de 

chuvas ao longo da estação chuvosa. 

 Alta - Produção se mantém ou reduz pouco quando chuvas são abaixo da média e/ou mal distribuidas 

 Média - Produção diminui quando chuvas estão na média e regularmente distribuidas 

 Baixa – produção insignificante quando chuvas estão abaixo da média e mal distribuidas, mas a planta 

se mantem viva. 

 Nenhuma – senescência da planta quando chuvas estão abaixo da média e mal distribuídas  
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O trabalho demonstra que as famílias pesquisadas acreditam que, para a 

composição de sistemas produtivos em bases agroecológicas, o elemento estrutural central é a 

cobertura vegetal do terreno, particularmente o estrato arbustivo e arbóreo. Há uma 

recorrência marcante nesta direção nas falas analisadas. O Quadro 15 supracitado 

consubstancia esta percepção. 

Portanto, os dados emergidos da pesquisa corroboram com a visão de Primavesi 

(2003), na qual se devem privilegiar as estratégias que visem concomitantemente: 

a) manutenção da umidade do solo – diminuição da exposição destes aos ventos e 

ao sol; 

 b) incremento da camada orgânica dos solos - em espessura e qualidade e  

c) manutenção e melhoramento dos processos biológicos e biodiversidade dos 

solos, que também é resultante das duas primeiras condições, de modo a se 

permitir um crescente e continuado aumento de produtividade por conta do 

aumento da fertilidade e estruturação dos solos.  

Estas estratégias têm sido perseguidas pelas UPFs estudadas desde a iniciação dos 

SAFs e quando da implantação de cultivos orgânicos, modalidades dos sistemas de produção 

em bases agroecológicas. Como estratégia de conservação da umidade do solo, utilizam-se 

plantas armazenadoras de água e práticas agrícolas que visam manter o solo recoberto de 

forma a conservar a umidade por um tempo prolongado quando faltam as chuvas. Isto fica 

muito evidente quando analisamos as falas das famílias em vários momentos em todas as VP: 

 

Primeiramente você vai largar o Andu, né? Porque aí o Andu, (com) a terra muito 

pisada, ele vai jogar muitas folhas e galhos que vai compondo o solo... depois você 

vai jogar essa palma, trabaiá com essa bicha aqui, a Ciriguela, trabaiá com cajá-

embu, trabaiá com a palma forrageira, umbuzeiro, umburana de cambão... aí a gente 

vai fazer um consórcio dentro da agrofloresta. Por que plantar estas espécies no 

Sistema Agroflorestal? 

 - Por causa da raiz delas, porque elas são plantas que acumulam muita água (ZA, 

informação verbal). 

 

Por sua vez, as práticas de irrigação, emprestadas da agricultura moderna podem 

em alguns momentos ser usadas nas UPFs pesquisadas como forma de salvação de cultivos ou 

para produção em pequena escala de certas culturas mais exigentes, em particular as 

hortaliças. 

A Genética é enfaticamente tratada na UPF 3, com foco no resgate das variedades 

tradicionais, conforme atenta. A fala do Sr. Juvenal acerca da importância das sementes 

tradicionais ou crioulas e as atividades da Casa de Sementes conferem esta percepção. Parte 

de um diálogo entre o Sr. Juvenal e o Sr. Antônio da Hora nos faz ver o sentido dado às 
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sementes tradicionais pelas famílias pesquisadas na conformação da sua identidade enquanto 

agricultores familiares:  

 

Aqui tem uma faixa de 36 variedades de sementes, por aí[...] milho, feijão, arroz,[ 

...] todas, né? – (Sr. Juvenal informação verbal). 

A gente vê isso aí, a gente sente muita falta. Quando eu era adolescente, até meus 

dezoito ou vinte anos eu conheci milho branco, milho vermelho, amarelo, de toda 

cor... Tinha preto... Eu cheguei a conhecer o milho preto. Acabou-se tudo isso aí. 

Não existe mais (AH, informação verbal). 

 

Na escolha das espécies e raças de animais, também seguem a mesma lógica de 

valorizar a genética adaptada ao ecossistema das UPFs pesquisadas. Na pecuária, as famílias 

seguem o mesmo itinerário, buscam raças de caprinos, ovinos e aves que sejam adaptadas à 

região e possuam um histórico de vida na família. Também neste sentido, as famílias apontam 

a preferência por abelhas nativas sem ferrão – Meliponas, como uruçu, jandaira, moça branca, 

canudo, mosquito e outras denominações populares dadas às abelhas deste gênero.  

Estas considerações nos levam a pensar que as formas de trabalhar em uma base 

física e biológica de solos com pouca ou nenhuma fertilidade, erodidos e com baixa umidade, 

mas dentro de um padrão cultural em que estão inseridas as famílias, tem sido o curso seguido 

pela TA nas unidades pesquisadas e apontam caminhos a serem trilhados na perspectiva de 

alcançar-se um Desenvolvimento Sustentável. 

 

5.2.4 A matriz de sustentabilidade da TA nas UPF pesquisadas 

 

Os dados coletados nos diversos momentos da pesquisa, ao serem analisados à luz 

do embasamento teórico ganham sentido no contexto da Transição Agroecológica junto às 

Unidades Pesquisadas e passam a integrar uma Matriz de Sustentabilidade esquematizada na 

Figura 7. Este sentido é dado pelo discurso dos pesquisados, mas há que levar em conta que 

estes são também protagonistas no fenômeno da TA no âmbito do Território Cariri, 

integrando redes maiores, ou seja, são parte de um contexto maior. Na sua prática cotidiana, 

passam por reflexões num transcurso junto com outros atores, neste contexto histórico-

cultural, constituindo-se em um compromisso orgânico entre si, dotado de uma visão de 

mundo. Elucida-se assim, uma racionalidade presente nas UPFs que combina em muitos 

aspectos com uma “racionalidade camponesa” ou racionalidade da Agricultura Familiar já 

referida no nosso embasamento teórico e que difere da racionalidade capitalista marcante na 

agricultura de caráter capitalista. 
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Figura 7 – Matriz da sustentabilidade identificada nas Unidades de Produção Familiar pesquisadas. 
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5.2.4.1 Explicação da Matriz de Sustentabilidade 

 

Conforme o diagrama, as tomadas de decisão nas Unidades de Produção Familiar 

(UPFs) pesquisadas se dão segundo objetivos como: Produtividade, Segurança, 

Continuidade e Identidade. No ambiente destas unidades são decididas estratégias que 

visam à consecução de seus objetivos, sempre tendo em mente um arcabouço ideológico que 

nos remete à propositura da Sustentabilidade, materializada nas dimensões presentes na 

Matriz. Aqui, o elemento “visão de mundo” da Agroecologia se faz presente. 

Cabe deixar claro que as Estratégias observadas nas UPFs visam atender 

Objetivos, mas se estas relacionam de maneira complementar com as dimensões com que se 

vinculam. Por exemplo, quando uma família decide por implantar uma unidade para produção 

de polpa de frutos, não é de qualquer fruta que se quer produzir polpa, mas sim daqueles 

frutos produzidos no âmbito da unidade, segundo bases de produção agroecológica. Ou seja, 

além de ser uma estratégia adaptativa aos novos padrões de qualidade e consumo, com vistas 

a agregar valor ao que produz (objetivo de Produtividade), agricultores se vinculam a duas 

dimensões da sustentabilidade: a Econômica e a Ecológica. Por outro lado, quando uma 

família vai à feira vender seus produtos – o que é uma estratégia de comercialização, ela tem 

muito claro que, ao vender seus produtos, além de se ocupar com obter renda, se encontra 

com seus pares e clientes, estabelece acordos, se preocupa em oferecer produtos saudáveis 

que não contêm resíduos agroquímicos e sejam produzidos de maneira ecológica, ou seja, a 

família age de forma a vincular-se às dimensões Ecológica, Social, Econômica e Cultural da 

Sustentabilidade e, também, à dimensão Política. 

Concluindo, as tomadas de decisão no âmbito das UPFs, segundo a Matriz, se dão 

sempre num ambiente onde as dimensões do Desenvolvimento Sustentável estão presentes, de 

forma clara ou velada. Ou seja, as estratégias são sempre definidas segundo estes critérios 

para consecução dos seus objetivos precípuos. 

 

5.3 Pelos caminhos da Transição Agroecológica 

 

A história de vida das famílias estudadas mostrou que há cerca de 20 anos o grupo 

passou por uma mudança em termos de como conduzir as atividades produtivas em suas 

UPFs. Nota-se que houve aqui uma decisão tomada. As famílias pesquisadas resolvem encetar 

novas maneiras de tocar suas atividades agrícolas, passando de uma agricultura tradicional 

que incluía alguns elementos da agricultura moderna, para uma agricultura de base ecológica. 
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Esta passagem vem acontecendo e incorporando novos elementos bem como envolvendo no 

percurso outros atores, continuamente assumindo novas feições e novos desafios. A pesquisa 

evidencia que nesta decisão foram determinantes dois fatores: 

a) O papel da ACB, como entidade extensionista vem catalisando o processo de 

Transição Agroecológica em curso no Território Cariri; 

b) A percepção que agricultores familiares tiveram sobre os apelos ambientalistas 

que ganhavam força junto aos movimentos sociais nos quais estavam inseridos 

– estes apelos foram entendidos pelos agricultores pesquisados como 

oportunidade de sobrevivência da Agricultura Familiar em bases sustentáveis.  

A fala, a seguir, nos oferece, como elemento central dessa mudança, o respeito a 

todas as formas de vida e a descoberta por parte das famílias pesquisadas, de que é possível 

produzir respeitando os demais seres. Tomemos como elemento de análise para este tópico a 

seguinte fala:  

 

A gente tinha muita horta, ajudei a fundar a feirinha da ACB, quando era 

descampado tinha horta, dava ataque, mas aí... com os cursos da ACB sobre 

defensivos naturais [...] Quando bateu a mosca branca, aí não, aí bateu a casca do 

anjico e num ficou uma. Vão embora, ela espanta... Matar não, porque é vida... a 

vida dum besouro é a mesma minha, mas controla. Você tira o que você quer, matar  

um sapo pra quê? [...] Um sapo come o inseto e tem um bicho que come o sapo – o 

guaxinim (ZA, informação verbal). 

 

Utilizamos na construção deste ponto de partida a análise do discurso em 

conformidade com as orientações apontadas por Brandão [200-?]. Tomemos como exemplo o 

discurso cima pronunciado pelo Sr. Zé Artur, cuja análise desta fala aponta: 

a) Um aspecto descritivo quando aponta que na UPF 1 havia  um terreno que 

se apresentava sem cobertura vegetal (“descampado”) e no mesmo foram 

plantadas muitas espécies de hortaliças (“muita horta”) pelo grupo (“a 

gente”) que o agricultor depoente se colocava como lider. A fala 

denunciava uma situação de perda da cobertura vegetal do terreno – fase 

de conscientização do problema; 

b) A seguir, relata a história de um grupo de agricultores que resolve iniciar 

uma horta, contando para isso com o apoio da ACB. A iniciativa tinha 

uma finalidade produtiva e, ao mesmo tempo, de obtenção de renda por 

parte do grupo, pois foi criada uma feira para comercializar os produtos – 

fase de tomada de decisão para enfrentar um suposto problema (a condição 

de baixa renda das famílias envolvidas); 
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c) O depoente assume um papel de liderança no processo e anuncia a questão 

associativa como forma de enfrentar os problemas produtivos e de 

comercialização – fase de liderança do processo; 

d) Sempre apoiado pela entidade que prestava assistência – ACB, o grupo 

defronta-se com a presença do inseto mosca branca (Bemisia tabaci), que 

vinha causando problemas na produtividade dos cultivos da horta e resolve 

participar de um curso de como controlar estes insetos mediante uso de 

práticas de controle natural – fase da capacitação para enfrentamento do 

problema segundo uma nova ótica até então desconhecida pelo grupo (o 

uso de “defensivos naturais”); 

e) E, finalmente, enfatiza que não fora dado um tratamento convencional 

para debelar a infestação, reforçando que a base metodológica da 

intervenção proposta pela ACB está fundada na agroecologia, cuja 

orientação reside na implementação de sistemas de produção em bases 

agroecológicas - fase do acompanhamento técnico.  Aqui se dá o ponto 

que identifica o emissor com a assunção de uma nova forma de produzir 

levando em conta os preceitos da Agroecologia quanto ao objetivo 

Produtividade. 

Uma interpretação sobre estes componentes da fala aponta que os caminhos de 

chegada para a UPF ao processo da TA, estão em conformidade com a literatura. Caporal 

(2009) dentre outros, aponta como níveis de Transição Agroecológica assumidos pelos 

agricultores na constituição de Sistemas de produção em bases agroecológicas: 

a) A substituição ou adaptação das antigas práticas e a negação de outras 

práticas e insumos da agricultura moderna – antagonização de modelos, 

não havendo uma simples justaposição de práticas, mas um arranjo 

sistêmico entre estas, estrategicamente decididas com base num arcabouço 

teórico-metológico que a Agroecologia nos apresenta; 

b) A ação efetiva no campo da produção – implantação dos sistemas de 

produção, incorporando/adaptando técnicas antigas e novas, realizando 

manejos, manutenção, extração e beneficiamento dos produtos obtidos; 

c) A assunção de um protagonismo propugnando pelas mudanças requeridas 

na TA na perspectiva de dar visibilidade do que é feito ao ambiente 

externo das UPF – ação política. 

Dois aspectos fundamentais presentes na TA em curso são observados: 
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a) A compreensão processual (LUCENA, 2012) que o grupo tem acerca da 

Transição Agroecológica. Quando, durante uma Visita de Pares, pergunto ao 

grupo se a Transição Agroecológica já aconteceu na UPF, recebo a seguinte 

resposta: 

 

Não. Porque é uma coisa infinita. Nós estamos numa transição que, de acordo com a 

sua demanda e de acordo com o seu avanço no trabalho, continua. Mas acho que 

aqui já aconteceu, acho que não tá total porque num vai chegar, mas já tem muita 

coisa (JU, informação verbal). 

 

Esta compreensão processual do grupo aponta que há um objetivo maior a ser 

atingido e que há passos a serem perseguidos no curso da TA para atingi-lo, ficando claro ao 

grupo que há necessidade de composição de forças e formação de redes de convencimento, 

amealhando apoios e estabelecendo alianças junto à sociedade, o que inclui o ambiente das 

políticas públicas dando sentido à frase recorrente nos discursos: “trabalhar e lutar pra 

vencer”. 

b) O papel assumido pelos organismos envolvidos com a extensão agroecológica 

é imprescindível (CAPORAL e COSTABEBER, 2004; HAVERROTH, 2012), 

ao compreenderem e estarem comprometidos com a proposta da TA. Neste 

sentido, em todos os momentos da pesquisa e nas falas das famílias foram 

recorrentes as evidências que afirmam o envolvimento da ACB com a proposta 

e a carência sentida pela ausência de outras instituições, que no entendimento 

das famílias pesquisadas deveriam estar presentes, dentre elas as instâncias 

federativas e suas organizações: Estado, prefeitura, secretarias de agricultura e 

EMATER. 

Afirma-se, ainda, que nos sistemas de produção implantados nas UPFs 

pesquisadas, há uma preocupação com o respeito a todas as formas de vida como marco para 

a mudança em curso. Esta foi detectada de forma recorrente nas falas das famílias 

pesquisadas e observadas em atitudes e práticas produtivas incrementadas em cada passo 

dado. Este elemento passa a compor uma cultura de convivência respeitosa com o ambiente 

natural no processo de Transição Agroecológica. 
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5.4 Caracterização dos Sistemas de Produção: Passos da Transição Agroecológica 

nas unidades estudadas 

 

Um ecossistema, ou sistema ecológico, segundo Odum (1988) é 

 

[...] qualquer unidade (biossistema) que abranja todos os organismos que funcionam 

em conjunto (a comunidade biótica) numa dada área, interagindo com o ambiente 

físico de tal forma que um fluxo de energia produza estruturas bióticas claramente 

definidas e uma ciclagem de materiais entre as partes vivas e não vivas. (ODUM, 

1988 p. 9) 

 

Um sistema de produção, para dar-se em bases ecológicas, deve primar pela 

aproximação ao máximo dos ecossistemas naturais e trabalhar de maneira análoga a estes. As 

unidades pesquisadas têm seu itinerário marcado por esta busca. Nas UPFs os sistemas de 

produção se caracterizam por: 

 Reduzir ao máximo os insumos externos; 

 Otimização do aproveitamento energético (fortemente baseado na 

fotossíntese); 

 Reciclagem de materiais; 

 Exportação de produtos na medida do atendimento das necessidades de 

aquisições que a família requer para automanutenção e reprodução da 

UPF. Nesta exportação se inclui a produção material (alimentos e outros 

produtos) e uma produção imaterial (serviços ambientais e culturais). 

A Transição caracteriza-se como o processo de passagem no qual este sistema se 

realiza internamente, mas também interage com o ambiente geral sendo algo eco-socialmente 

construído e em continuo devir, apresentando uma interface política. Durante a pesquisa 

buscou-se compreender a TA em curso nas unidades pesquisadas, a partir das intervenções, 

manejos e práticas adotadas pelas famílias dentro destas unidades e nas relações estabelecidas 

com a comunidade e com o ambiente geral, bem como através dos objetivos, declarados ou 

tácitos, passíveis de identificação.  

Observa-se, a partir dos discursos registrados durante os vários momentos da 

pesquisa, que as famílias do estudo definiram de maneira muito clara uma postura de re-

orientação dos valores e da ética e com base nisto tomaram decisões  no tocante à produção, 

consumo e organização social. Foram estas decisões que permitiram às famílias procederem 

com o redesenhar dos agroecossistemas, para que estes passassem a funcionar como sistema 

de produção de base agroecológica, conforme aponta Gliessman (2000) apud Caporal 

(2009b), reforçado também por Vivan (199-) ao afirmar que para acontecer um sistema de 
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produção em bases ecológicas não basta adotar um rol de práticas; estas práticas devem estar 

conectadas por uma lógica interna – que é sistêmica. Muito menos, conforme afirma 

Primavesi (2003), deve-se limitar em substituir insumos industriais por insumos orgânicos. 

Observou-se na pesquisa que as três UPFs migraram de uma situação de 

agricultura tradicional de base diversificada de subsistência e de cultivos de campos com 

“plantios para venda” como algodão e mandioca para, no curso da TA, consolidar-se como 

sistemas de produção de bases agroecológicas, mediante os cultivos orgânicos e Sistemas 

Agroflorestais (SAFs). Esta migração representou primeiramente um momento de 

rompimento com a lógica da agricultura mercantil moderna “dos venenos” como dizem os 

agricultores e, também, uma concomitante revisão dos conceitos da agricultura tradicional, à 

medida que se passou a não mais aceitar o uso do fogo e do desmatamento como condição 

para praticar a agricultura.  

Os passos dados pelas famílias e apreendidos com a pesquisa caminham no 

sentido da composição de Sistemas Agroflorestais (SAFs), o que aponta conformidade com 

Altieri (1989; 1999), BRASIL (2008a), Vivan (199-). Citam-se os mesmos a seguir, sem o 

compromisso da mesma ordem sequenciada ter sido obedecida: 

Passo 1 - Abster-se do uso de agrotóxicos (inseticidas, herbicidas, fungicidas etc.) 

e fazer uso de substâncias naturais para controle de insetos e doenças de plantas; 

Explicação: Há uma compreensão no grupo quanto aos efeitos negativos dos 

agrotóxicos sobre os solos e o ambiente em geral. Neste sentido a fala do Sr. Zé Artur vai de 

encontro aos trabalhos de Primavesi (2002; 2008): 

 

Uma coisa que prejudica mais a nosso solo aqui é o fogo e o veneno, algum 

trechinho de floresta se acaba. O veneno acaba, penetra no chão, fica na raíz. A terra 

não é de aguentar isso não porque ela é viva, se não fosse viva não produzia. Então, 

na minha avaliação eu posso dizer que aqui tá bem (ZA, informação verbal). 

 

Aplicação prática nas UPFs: fazer uso de substâncias naturais como repelentes 

ou controladoras de insetos, a exemplo da calda do neem (Azadirachta Indica A Juss.), calda 

do alho (Allium sativum) e urina de vaca, dentre outras. Folhas de anjico (Piptadenia 

macrocarpa Benth.), também foram utilizadas na agricultura tradicional para controle de 

saúvas e de gorgulho dos grãos: tradicionalmente, ao se fazer um paiol de milho (Zea maiz), 

era usual interpor entre as camadas de espigas, forramentos de folhas verdes de angico como 

forma de controlar o gorgulho. 

Passo 2 - Abandonar as práticas agrícolas tradicionais e/ou convencionais como 

broca, queimada, capina manual e mecanização pesada. O estudo mostra que agricultores 
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pesquisados, antes de se iniciarem nos sistemas agroecológicos, promoviam a queimada como 

prática de limpeza do terreno para livrar-se de empecilhos ao trabalho de implementos 

agrícolas de modo a cultivar os terrenos com mais eficiência, bem como aponta que estes, 

atualmente, compreendem os efeitos danosos desta prática para os solos. A fala a seguir 

consubstancia esta afirmação: 

 

[...] porque o que mata mais a terra é o fogo porque mata os microorganismos e 

insetos que tem lá dentro, isso aquilo outro, que é quem faz adubação da própria 

terra. Você pode também fazer essa desmatação, sem arrancar toco, e ligeiramente 

você tem a mesma floresta em bem pouco tempo (AH, informação verbal). 

 

Explicação: a Cobertura de solos é uma prática bastante estimulada na 

Agroecologia. Trata-se da deposição de forma ordenada do material resultante de podas sobre 

o solo. Essa cobertura - efeito mulch, segundo Odum (1988), promove uma proteção maior do 

terreno aos efeitos da insolação direta, retém umidade e protege contra a ação das gotas de 

chuvas diminuindo o efeito erosivo das chuvas. A cobertura do solo favorece ainda a 

formação de um microclima propício ao desenvolvimento de microorganismos e entomofauna 

do solo. É percepção comum nas unidades pesquisadas que o abafamento promovido pelo 

material orgânico diminui a germinação de plantas espontâneas.  

Ao abster-se do uso de equipamentos pesados, do fogo e dos herbicidas nas UPFs, 

diminue-se os riscos de erosão e compactação dos solos, preserva-se a matéria orgânica e a 

vida do solo, além de diminuir custos de produção, mas aumenta-se a possibilidade da 

emergência das plantas espontâneas, o que exigir-se-ia um esforço adicional para controlá-las 

com base nas práticas tradicionais (capina manual, por exemplo). Daí porque agricultores 

fazem uso da cobertura morta – que diminui a germinação espontânea, para amenizar o 

esforço em manter as plantas espontâneas sob controle, principalmente logo após a semeadura 

das plantas cultivadas, quando estas precisam de certas condições para germinar e se 

sobressairem às demais. Assim, as práticas da cobertura e do “enleiramento
3
”, vieram 

complementar o uso do roço e das podas, aproveitando o efeito “abafamento” promovido pela 

cobertura do terreno, como promotora do controle das plantas espontâneas e coadjuvante na 

fertilização natural do terreno. 

                                                           
3
 Prática que consiste na deposição de material vegetal oriundo de podas, roços ou capinas em leiras, de forma a 

intercalar-se espaços abertos para o plantio e espaços cobertos com material vegetal. Esta pratica permite a 

cobertura parcial do terreno, ao mesmo tempo em que deixa espaço intercalares onde se realizam as linhas de 

plantio. Esta prática difere da cobertura de acamamento ou cobertura total, quando não há espaços abertos, 

ficando todo o terreno coberto. As duas práticas são usuais, podendo ocorrer de forma combinada no tempo e no 

espaço e respondem a certas condições como umidade do terreno, tipo ou estágio do cultivo e fertilidade do solo. 
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Aplicação prática nas UPFs: utilizar os materiais vegetais oriundos das podas e 

roços na cobertura do solo ou em forma de leiras para cultivo intercalado; utilizar-se do efeito 

“abafamento” ou mulch para diminuir capinas de espécies espontâneas. 

Passo 3 - Promover o manejo dos terrenos, utilizando-se de práticas agrícolas 

brandas como: consórcios, cultivos intercalares, roço e capina seletiva, podas, raleamento, 

limpeza de coroamento dentre outras advindas de uma agricultura tradicional. 

Explicação: Segundo Vivan (199-)  estas práticas compõem apenas uma 

“coleção de práticas” se não estiverem em um todo que é sistêmico e regido por uma “lógica 

de complementariedade”. Somente quando estas práticas estejam assim integradas é que se 

pode considerar a constituição de SAFs; 

Aplicação prática: Os consórcios
4
 de cultivos anuais foram práticas tradicionais 

dos agricultores da região que combinavam Milho (Mi) com leguminosas [Feijão (Fe) ou 

Fava (Fa)] e Algodão (Al) (Gossypium sp) - (Mi+Fe+Al) ou (Mi+Fa+Al), raramente as duas 

leguminosas juntas; combinavam ainda algodão e algumas hortaliças tradicionais da família 

das Cucurbitaceae como melancia, melão, pepino e maxixe. Já na parte da serra utilizava-se o 

consórcio mandioca, macaxeira e amendoim e/ou feijão mulatinho. Estas são práticas da 

agricultura tradicional, abandonadas quando da introdução das variedades modernas de 

algodão que apresentavam porte mais baixo, maior precocidade e prometiam aumento de 

produtividade, mas exigiam introdução de novas práticas agrícolas tais como: preparo de 

solos mediante aração mecanizada, irrigação, plantio em campos monocultivares, adubação 

química e uso de inseticidas. Na Transição Agroecológica se reconsideram s práticas agrícolas 

tradicionais, podendo-se fazer uso das mesmas, mas elas não se bastam por si. Nos SAF 

pesquisados, há uma lógica que interliga estas práticas aos objetivos dos sistemas de produção 

agroecológicos, dando coerência interna ao sistema. 

Passo 4 - Trabalhar com práticas de fertilização de solo embasadas na reposição 

de matéria orgânica e na adubação verde, fazendo preferencialmente o uso de plantas locais 

com vistas a incrementar o equilíbrio nutricional promovido pelo aumento da biodiversidade 

(ALTIERI, 1999; PRIMAVESI, 2008) 

 

                                                           
4
 Consórcio – termo usado para indicar a prática cultural que consiste em associar numa mesma área cultivos de 

diferentes espécies, marcadamente leguminosas e gramíneas (por ex. milhoe feijão), mas podendo se dar entre 

outras espécies. É uma prática da agricultura tradicional que objetiva otimizar as operações e tratos culturais, 

além de aproveitar-se do efeitos decorrentes desta associação de plantas companheiras. O consócio pode se dar 

entre linhas, “na mesma cova”, em faixas intercaladas, “em covas pelo meio do plantio”, em bordas, dentre 

outras. 
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Primeiramente você vai largar (no sentido de semear) o Andu, né? Porque aí o 

Andu, (com) a terra muito pisada, ele vai jogar muitas folhas e galhos que vai 

compondo o solo [...] (ZA, informação verbal). 

 

Explicação: as plantas leguminosas (anuais ou perenes) são indicadas por vasta 

literatura como plantas fixadoras de nitrogênio atmosférico ao solo para posterior 

disponibilização aos cultivos agrícolas. Primavesi (2008) indica o plantio de leguminosas em 

“coquetel
5
 de até cinco ou sete espécies” como forma de incrementar a biodiversidade do solo 

e com isso sua fertilidade. Elzakker (1995) apresenta o uso de vários tipos feijões 

(leguminosas) como promotores da fertilidade natural dos solos, sugerindo a consorciação 

destes com outros cultivos como o milho em condições tropicais. Ainda Primavesi (2003) 

chama a atenção para a importância de se deixar as plantas com seus sistemas radiculares 

fazerem o trabalho de recuperação dos solos, como sendo uma prática mais apropriada que a 

incorporação direta de matéria orgânica a exemplo dos estercos.  

Aplicação prática: A fala do Sr. Zé Artur (UPF 1) dá sentido prático aos estudos 

citados. O feijão guandu ou andu (Cajanus cajan) é uma leguminosa tradicionalmente 

cultivada no Cariri, fazendo parte da alimentação das populações locais, sendo o grão cozido 

no estágio verde, maduro ou seco. Esta planta de porte herbáceo a subarbustivo e ciclo de vida 

bianual, mas, dependendo da condição das condições edafo-climáticas, podendo perdurar um 

pouco mais, vem sendo usada pelos agricultores pesquisados como planta adubadora e 

também para produção de alimentos. Por outro lado, sendo uma planta de porte subarbustivo, 

o guandu promove uma cobertura parcial do solo promovendo um efeito de planta 

companheira para outras espécies intercaladas; além disso, suas folhas decíduas podem 

contribuir para incrementar matéria orgânica no solo e, ainda, servir de alimento animal por 

ter excelente aceitação por ovinos. 

Passo 5 - Recuperar as áreas que vinham sendo tratadas da maneira tradicional ou 

convencional utilizando-se de processos imitativos, miméticos, homólogos ou idênticos aos 

processos naturais que ocorrem no terreno. 

 

Vocês viram o nosso sistema não é irrigado. É apropriado para a caatinga. Todas as 

espécies são apropriadas, tem a recuperação de solo e não pode jogar a enxada, só 

roçadeira ou mão. Vai fazendo a cobertura, o andu solta muita folha, a raíz quebra o 

solo. Nas matas tem as podas e depois tem as técnicas de plantio (ZA, informação 

verbal). 

 

Explicação: Vivan (199-), quando trata da base ecológica na composição dos 

SAFs, aponta para o processo da sucessão natural ocorrente em ecossistemas em regeneração. 

                                                           
5
 Coquetel – mistura de sementes de várias espécies que germinam de forma sincronizada às necessidades para 

as quais forma destinadas, usado especialmente para a adubação verde. 
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Para o autor, essa sucessão tende a ocorrer espontaneamente, por conta da propriedade da 

resiliência do ecossistema, mas demanda tempo. Entretanto, a sucessão pode ser estimulada 

pelo agricultor à medida que este interage com o ecossistema, segundo estratégias e objetivos 

definidos e que sejam mutuamente favoráveis, estabelecendo-se uma interação mutual entre 

agricultores e ecossistema. Indícios desta interação é notada nas populações tradicionais da 

Amazônia com a extração do açaí (Euterpe olearecea) e da castanha do Brasil (Bertholletia 

excelsa H.B.K) (VIVAN, 2008), nos babaçuais do Maranhão, nas florestas de Araucária, com 

a extração da pinha e no Cariri, com o Pequi (Caryocar coriaceum Wittm), (BRASILEIRO, 

2010, PEREIRA, 2012). Götsch (1993) relata que os Maias da Costa Rica desenvolvem seus 

cultivos de feijão e milho sob a copa da árvore Ceiba, utilizando-se de podas destas para 

adubação do terreno. Também o trabalho que vem realizando em sua propriedade no sul da 

Bahia, Götsch utiliza-se desta mesma estratégia. Altieri (1988) cita alguns exemplos similares 

em outras partes do planeta realizadas pelas populações autóctones. O depoimento do Sr. Zé 

Artur (UPF 1) aponta estes elementos na sua UPF: 

 

Vocês viram o nosso sistema não é irrigado. É apropriado para a caatinga. Todas as 

espécies são apropriadas, tem a recuperação de solo e não pode jogar a enxada, só 

roçadeira ou mão. Vai fazendo a cobertura, o andu solta muita folha, a raíz quebrao 

solo. Nas matas tem as podas e depois tem as técnicas de plantio. Aqui tem que 

trabalhar com as plantas daqui mesmo, pois as plantas enxertadas precisam muito de 

água. As plantas daqui que nem ciriguela e cajarananão precisa irrigar. Essas daí. 

Ciriguela, cajá-embu... Por causa da raiz delas, porque elas são plantas que 

acumulam muita água (ZA, informação verbal). 

 

Passo 6 – Promover o resgate das sementes tradicionalmente cultivadas com 

vistas a preservar a agrobiodiversidade em mãos da Agricultura Familiar. Desta forma, 

espera-se valorizar a uma sociobiodiversidade como principio agroecológico da soberania e 

segurança alimentar. 

Explicação - Segundo Vivan (2008, p. 4) “A perda de diversidade genética, por 

sua vez, afeta a funcionalidade dos sistemas sócio-ecológicos. Este impacto está relacionado à 

perda de possibilidades”. E ainda Vivan (2008, p. 145) “A perda de recursos e diversidade 

genética implica na redução da resiliência dos sistemas sócio-ecológicos que usam e 

conservam recursos de biodiversidade e agrobiodiversidade.”.  

Aplicação prática 1 - um caso exemplar nesta direção foi observado na pesquisa. 

Trata-se da UPF 3 que, apesar da diminuta área de exploração com 0,5 (meio) hectare própria 

e cerca de 0,5 hectare arrendado, observou-se uma diversidade superior a 30 (trinta) espécies 

desde o estrato herbáceo até o porte arbóreo de copa alta e muito mais se observa ao 

considerar-se as variedades dentro de algumas espéceis como arroz, feijão e  milho. Esta UPF 
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tem como foco principal o resgate, conservação e produção de sementes com vistas a 

manutenção da biodiversidade em poder da Agricultura Familiar. Para os sistemas de 

produção de base agroecológica, a genética é parte do “capital” natural, mas também cultural 

e compõe o objetivo de Continuidade, conforme definido por Reijntjes; Haverkort; Waters-

Bayer (1995). Portanto a atividade da UPF 3 vem atender a outras unidades de produção, 

oferecendo-lhes o material genético de que necessitam para desenvolver a atividade 

produtiva. 

Aplicação prática 2: As famílias pesquisadas valorizam nos seus terrenos a 

introdução de espécies dos ecossistemas locais: na UPF 2, localizada na chapada, ecossistema 

de cerrado, planta-se pequi, mangaba, cambuí, jatobá, fava d‟anta etc. Na UPF 1, da caatinga, 

planta-se sabiá, cajá, cajarana, ciriguela, ateiras, fava d‟anta, aroeira (Astronium urundeuva 

(Alllemão) Engl.) dentre outras espécies. Em ambos os casos, são espécies que não exigem 

manejo especial e nem irrigação, já na UPF 3 situada na encosta da chapada (que apresenta 

umidade mais bem distribuída durante todo o ano e solos melhor formados, privilegia-se o 

cultivo diversificado de espécies anuais além da manutenção de uma diversificada coleção de 

exemplares de plantas arbustivas e arbóreas com a finalidade de multiplicação das sementes 

para distribuição tanto ao agricultores participantes de projetos da ACB bem como para outros 

interessados.  

A caracterização dos Sistemas Produtivos ocorrentes nas UPFs pesquisadas se deu 

a partir de indicativos na literatura consultada, em particular o que é apresentado por Altieri, 

1989; Brasil, (2008a) e Vivan (199-). Ppromoveu-se, ainda, uma discussão entre o que 

apresenta esta literatura e as constatações realçadas das pesquisas de campo. Segundo Michon 

(1998) apud Vivan (199-, p.1) que define o SAF como: 

 

Arranjos sequenciais de espécies ou de consórcios de espécies herbáceas, arbustivas 

e arbóreas, através dos quais busca-se, ao longo do tempo, reproduzir a dinâmica 

sucessional da vegetação original, sua estrutura e funcionalidade, visando atender 

demandas humanas de modo sustentável ao longo do tempo. 

 

Ou ainda, numa perspectiva histórico-cultural, conforme Conklin (1954) apud 

Vivan (199-, p.1) “os SAF são frutos de uma trajetória histórica, individual e coletiva, de 

relacionamentos dos seres humanos entre si, e dos seres humanos com o ambiente”. 

Adotamos neste trabalho que a perspectiva agroecológica incorpora uma ação 

histórica e cultural, ou seja, os SAFs são arranjos produtivos que combinam elementos da 

ecologia, da economia e das relações estabelecidas numa sociedade dada, no espaço e no 
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tempo, culturalmente intermediadas. Os SAFs se comportam, nesta perspectiva, como 

expressão da Transição Agroecológica no terreno das UPFs estudadas. 

O princípio da Sucessão ecológica (ODUM, 1988) é aplicado na implantação dos 

SAFs visando obter-se uma produção interessante à família. Assim, tenta-se nas UPFs 

pesquisadas aproximar-se das condições de cada ecossistema, a exemplo dos passos indicados 

por GÖSTCH (1993). As indicações de BRASIL (2008a) também reforçam as estratégias 

adotadas nas UPFs para a implantação dos SAFs. Estas se caracterizam resumidamente por, 

numa fase inicial, introduzir plantas de ciclo curto, permitindo e/ou promovendo 

concomitantemente a regeneração de espécies arbustivas e arbóreas, predominantemente 

pioneiras mediante rebrotação de tocos, plantio de mudas e sementes de várias espécies da 

caatinga e espécies adaptadas, como observado na UPF 1. Nesta fase o sabiá (Mimosa 

caesalpiniifolia Benth.) tem sido a espécie preferida. Com base na discussão supra, 

oferecemos diversas expressões de sistemas de produção em bases agroecológicas observados 

nas UPFs estudadas e identificados como SAFs. 

No interior dos SAFs em estabelecimento nas três UPFs estudadas, são criadas 

aves que podem pastar livremente. O elemento animal vem a complementar a atividade 

produtiva nas UPFs oferecendo diversidade alimentar às famílias e permitindo algum 

excedente para comercializar. Além de fornecer esterco para o cultivo das hortaliças, os 

animais promovem controle de insetos, reviram a camada superficial do terreno (galinhas ao 

ciscarem) e o incremento da reciclagem de material orgânico, atuando como elemento 

acelerador do sistema produtivo. Caprinos e ovinos são criados em separado, semi-confinados 

nas UPF 1 e UPF 3. Os porcos são criados de forma confinada nas UPFs e são alimentados 

nos “chiqueiros”. As práticas do confinamento e semiconfinamento de animais domésticos 

têm como intuito de controlar a ação depletiva destes animais sobre os plantios ou sobre a 

regeneração espontânea das espécies arbustivo-arbóreas. Deste modo, ao reduzir-se a carga 

animal por área, se evita o pastejo extenuante sobre a vegetação. Há ainda na UPF 1 um 

pequeno meliponário onde se criam de forma racional abelhas sem ferrão (Meliponas) e na 

UPF 2 há um extrativismo de pouca monta do mel das Meliponas, mas a família intenciona a 

racionalização do criatório destas abelhas nativas na unidade. Estas são fundamentais na 

polinização das espécies arbóreas nativas, garantindo-lhes a disseminação do material 

genético vegetal e contribuindo na coevolução no sistema produtivo. 

Numa segunda fase, na UPF 1, já começam a ser visualizadas espécies de 

sucessão secundária em seus estágios vegetativos iniciais. As árvores e arbustos em pleno 
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desenvolvimento recebem podas e as galhas finas e ramas são picotadas e acamadas sobre o 

solo onde se realiza os cultivos anuais como feijão, fava milho e hortaliças. 

Na terceira fase, promovem-se apenas podas de condução e limpeza daquelas 

espécies que exigirem, além de tomar-se os cuidados com as espécies de sucessão secundária 

que procuram crescer buscando luz, pois estas se apresentam fragilizadas, apresentam caules 

estiolados o que pode levar a um olhar menos treinado confundi-las com espécies herbáceas. 

Nesta fase é preciso estar muito atendo com a colocação de animais no interior dos SAFs e 

também quando se promove o roço seletivo. Planta-se espécies de ciclo curto adaptadas à 

condição de meia sombra, promovendo-se as espécies arbóreas de sucessão secundária que 

ofereçam frutos, a exemplo das ocorrentes na UPF 1: Spondias, jatobá, fava d‟anta, 

jenipapeiro (Genipa americana L.), macaúba e madeiráveis como anjico, pau d‟arco, Gonçalo 

Alves (Astronium fraxinifoliumSchott ex Spreng.), freijó (Cordia trichotmoma (vell.) Arrab. 

Ex Steud.), dentre outras, obedecendo-se a preferência por  condição pedológica de cada 

espécie. Os cultivos de espécies anuais continuam seguindo adiante nos terrenos ainda abertos 

com a mesma intencionalidade: produção de alimentos e outros produtos.  

Numa quarta fase, em evidência na UPF 1, estacas e mourões de espécies 

plantadas há cerca de 8 a 10 anos, majoritariamente de sabiá, começam a ser colhidas segundo 

os padrões de diâmetro atingidos e de modo a se promover um “raleamento” que permita 

cultivar novamente as espécies de sol nas clareiras abertas, até que haja uma rebrotação da 

planta.  Nesta fase o terreno mostra-se com uma camada de material orgânico de espessura 

considerável e o solo apresenta-se razoavelmente estruturado, comparando-se com a situação 

de terrenos vizinhos que permanecem desnudos. Neste momento, também é indicado 

aproveitar-se o potencial forrageiro do terreno colocando-se animais em pastejo programado 

cuidadosamente no tempo e no espaço, conforme a capacidade de suporte das espécies de 

pastejo presentes. 

As práticas adotadas nas UPFs em alguns momentos se assemelham aos sistemas 

agrícolas tradicionais de plantio alternando-se plantio de lavouras de ciclo anual, bianual ou 

semi-perene; pousio com “capoeira” e a seguir novamente roço, podas e plantio de lavouras, 

diferenciando-se, todavia, dos mesmos ao fazer-se intervenção estratégica de forma que a 

capoeira regenerativa é estimulada a seguir adiante, mediante plantio, seja com sementes ou 

mudas de plantas arbustivas e arbóreas e manejos integrados ao SAF com vistas a recuperação 

da fertilidade natural,  proteção do solo e manutenção de umidade. Numa outra modalidade, 

na UPF 2, ocorre concomitantemente, a introdução de lavouras de ciclo curto e árvores com 
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fins extrativistas e capinas seletivas, assemelhando-se aos SAFs concomitantes, segundo 

BRASIL (2008a, p. 73). 

Comparando-se o que ocorre na UPF 1 com a modalidade de SAF que Araujo 

Filho (2010) vem pesquisando e desenvolvendo na região norte do Ceará em condições 

semelhantes de caatinga arbustivo-arbórea, a qual denomina “Sistema Agrossilvopastoril”, 

percebe-se que há características que se assemelham com a UPF 1, mormente no tocante ao 

manejo do elemento animal em conjunto com o elemento arbustivo-arbóreo. Este manejo 

beneficia a UPF1 com forragem e conforto térmico aos animais, além daquelas vantagens já 

citadas pelo manejo com fins de produção vegetal. Já na UPF 2, há a combinação do elemento 

animal (ovinos) em manejo idêntico, porém aproveitando-se o estrato herbáceo do sub bosque 

formado pelas arbóreas de sucessão secundária. Ainda nas UPFs 1 e 3, onde é possível 

promover irrigações complementares de salvação (área de baixada com água relativamente 

disponível, ao contrário da UPF 2) observa-se o cultivo de hortaliças “modernas” ou 

tradicionais e frutíferas mais exigentes em água.  

Observa-se na UPF 2 que a maior parte das espécies arbustivas e arbóreas em 

atual crescimento foram plantadas há mais de uma década. O terreno inicialmente desmatado 

ou “escravado” como afirmam agricultores, apresentava-se, no momento de chegada da 

família, bastante compactado e pobre de vegetação. Ali se praticara anteriormente o cultivo de 

mandioca por muitos anos seguidos.  

Uma estratégia que diferencia a UPF 2 frente às outras duas é aquela em que se 

privilegiou a reintrodução de espécies arbustivas e arbóreas com finalidade extrativista dos 

frutos nativos, pequi, murici, imbiriba, cambuí ou de essências florestais a exemplo de 

copaíba (Copaifera ansdorfii), janaguba (Himatanthus drasticus Plumel) e a fava d‟anta – 

predominantemente arbustivas, mas também há arbóreas, deixando-se relegadas a segundo 

plano as espécies madeiráveis por conta do entendimento por parte da família que é proibida 

ou dificultada exploração econômica da madeira destas espécies. Por conta da escassez de 

água na UPF 2, apenas algumas hortaliças são cultivadas para o consumo da família, 

utilizando-se a água da “cisterna calçadão”. 

Uma explicação para esta preferência relaciona-se aos objetivos de 

Produtividade e Segurança, pois há um entendimento da família de que não se pode 

explorar as madeiráveis, por conta da localização da UPF 2 no interior da APA Chapada do 

Araripe e assim prefere-se aquelas espécies cujos produtos têm extração permitida, 

resguardando-se de implicações com o controle ambiental promovido pelos órgãos que 
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administram a UC que possam afetar a unidade com penalidades e multas aplicáveis por conta 

de alguma infração.  

Na modalidade quintal produtivo adotada na UPF 3, observa-se a priorização do 

aspecto conservação da biodiversidade e da genética, abastecendo a casa de sementes – em 

funcionamento na UPF 3. Esta unidade nos chama a atenção ainda para a discussão da 

agricultura nos contornos das cidades, nas zonas urbanas. A agricultura urbana é uma 

realidade reconhecida em muitas regiões do globo. No Cariri, entretanto passa como algo 

inexpressivo ou marginal. Porém, os efeitos das práticas desenvolvidas na UPF 3 sobre a 

comunidade adjacente podem ser consideradas como exemplo para replicação da experiência. 

É no terreno da UPF 3 que, graças  a recuperação da cobertura florestal, torna-se possível a 

captação de água subterrânea para abastecer todo o bairro que se localiza no entorno da UPF. 

Ainda há que se levar em conta o efeito amenizante na paisagem e clima que esta exerce. 

Desta forma, depreende-se a importância da UPF 3 como prestadora de um serviço ambiental 

de valor intangível.  

Os arranjos observados nas UPFs estudadas incorporam os elementos estruturais 

identificados nas mesmas (agua, solo, vegetação, genética) e as respetivas práticas adotadas se 

refletem na composição dos sistemas de produção adotados, nos quais aparecem nitidamente 

as estratégias e passos seguidos de modo a incluirem-se nas categorias de SAFs citadas em 

conformidade com a classificação apresentada por BRASIL (2008a). 

Podemos, pelo estudo, concluir que nos sistemas de produção adotados nas UPFs 

pesquisadas há uma tendência de afirmação de SAF sucessional, conforme definido por 

BRASIL, (2008a), mas sempre atendendo às características específicas de cada ecossistema 

evidenciado na UPF em particular:  

a) Da caatinga arbustivo-arbórea combinada a aves e caprinos com finalidade 

multidiversificada – UPF 1;  

b) Cerrado arbustivo-arbóreo combinado a aves e ovinos com finalidade 

principal no extrativismo – UPF 2 e  

c) Na parte subúmida da encosta da chapada - quintal agroflorestal em área 

urbana, com finalidade focada na promoção da biodiversidade para resgate 

e preservação de material genético – UPF 3.  

Fica evidenciado na pesquisa que as famílias pesquisadas têm fortalecido na TA 

as características que nos levam a crer que não há uma colocação estática das UPFs 

pesquisadas em um “nível de TA” definido onde se possa situar cada uma, pois observa-se 
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uma transitoriedade entre os níveis apresentados por Gliessman (2000) apud Caporal (2009a) 

que se complementa e fortalece o caráter da TA nas especificidades do TC cearense. 

 

5.5 Objetivos e Estratégias das Unidades Pesquisadas 

 

As famílias pesquisadas definem seus objetivos, segundo uma orientação ética e 

valores inerentes à visão agroecológica. As decisões sobre o que, como, quanto e para que 

produzir implica em juízos de valor relacionados ao autoabastecimento da unidade de 

produção e também na reprodução da própria unidade. As decisões têm por base os objetivos 

de Produtividade, Segurança, Continuidade e Identidade, segundo Reijntjes; Haverkort; 

Waters-Bayer (1995), de modo que o quanto produzir pode ser expresso na forma de 

equivalência de produção necessária para sustentação da família e reinversão na unidade de 

produção, daí porque as estratégias de diversificar as atividades e agregar valor ao que se 

produz nas unidades pesquisadas (PLOEG, 2009). Assim, as trocas dos excedentes com a 

comunidade próxima ou distante (não necessariamente monetárias) significam muito mais 

uma forma de atender a esta racionalidade, ao estabelecimento/fortalecimento de vínculos 

entre si e com outros, com vistas ao atendimento de necessidades da família, do que aos 

ditames de um mercado consumidor, segundo a ótica da agricultura capitalista (CAPORAL e 

COSTABEBER, 2004). Em outras palavras, nas tomadas de decisão tem-se em mente a 

valorização do que se produz e a diversificação e não a produção de escala de um único 

produto, típica da agricultura capitalista. Estas estratégias atendem também ao objetivo de 

Identidade da Agricultura Familiar e afirma um principio corrente na Agroecologia: na 

diversidade se busca a produtividade, coincidente com o principio da Agricultura Familiar ou 

camponesa: “não ponha todos os ovos no mesmo cesto”. 

No tocante ao objetivo da Produtividade, uma característica central das unidades 

estudadas é sua dependência com relação ao clima. Ou seja, a produção é dependente da 

regularidade da estação chuvosa que nas condições do Território Cariri concentra-se entre 4 

ou 5 meses quando as estações são regulares (de dezembro ou janeiro a maio). As colheitas 

também seguem este calendário, principalmente aquelas relacionadas aos cultivos perenes e 

ao extrativismo, que não dependem de irrigação bem como dos cultivos anuais “de sequeiro”.  

Conhecedores dessa condição, agricultores devem pensar suas estratégias 

relacionadas aos objetivos de Produtividade e Segurança levando em conta os fatores 

produção de cada espécie relacionando-se à sazonalidade. O Quadro 17 apresenta as colheitas 

dos produtos observadas pelas famílias nas UPFs pesquisadas. Segundo este calendário, as 
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colheitas iniciam-se em outubro e são concluídas em fins de maio/inicio de junho, sendo que 

os meses com maior concentração de colheitas situam-se entre março e abril. 

 

Quadro 17 – Sazonalidade da produção, segundo observações de campo nas UPFs 

UPF de ocorrência Espécies Ápice ou estação de safra/coleta 

2 Cambuí Dezembro a metade de março 

2 Imbiriba Final de setembro ao final de novembro 

2 Janaguba Fevereiro a novembro 

2, 3 Jaca Novembro a janeiro 

2 Mangaba Meio de outubro a final de dezembro 

1,2,3 Macaúba Janeiro a março 

1,2 Jatobá 40 dias: novembro a dezembro 

1,2 Fava d‟anta Inicio de maio ao final de junho 

1,2,3 Ciriguela Dezembro – fevereiro 

1,2,3 Ata Maio 

1 Jenipapo Janeiro – março 

1,2,3 Mangueira Dezembro – março 

1,2,3 Citros Janeiro – maio 

1,2,3 Acerola Janeiro – maio 

2,3 Abacateiro Novembro – janeiro 

1 Cajá Março – abril 

2, 3 Cajarana Fevereiro – março 

2,3 Pequi Dezembro – abril 

1,3 Macaúba Janeiro – abril 

Fonte: Produzido pelo Autor 

 

As estratégias adotadas nas unidades pesquisadas visam respeitar o sistema de 

produção escolhido sob uma base ecológica e buscam sincronizar-se com o clima local e com 

a fenologia das espécies cultivadas observados na unidade (ambiente interno). Daí porque é 

exigível um conhecimento adequado sobre as espécies cultivadas nas UPFs, o que tem se 

mostrado na pesquisa, aos buscar-se a diversificação de espécies que possam oferecer uma 

produção distribuída na maior parte do ano. Como não é possível modificar os períodos de 
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colheita e entressafra (fenologia das plantas), nem o comportamento climático, o agricultor 

busca tradicionalmente fazer uso de estratégias de conservação, processamento ou 

prolongamento da vida pós-colheita dos seus produtos. As UPFs buscam, ainda, atender aos 

seus objetivos diversificando e adaptando-se às mudanças do ambiente externo (politico-

institucional e de mercado).  

Para garantir a segurança alimentar da família e um melhor fluxo de receitas ao 

longo do ano, bem como para se defender da variação de preços, os agricultores tentam 

regularizar a oferta do que produzem. Ocorre que os produtos do extrativismo ou aqueles 

obtidos em cultivos nas UPFs seguem a dinâmica de preços correntes para produtos agrícolas 

sazonais. Ou seja, nas épocas de maior oferta (safra) há uma queda de preços e nas épocas de 

escassez (entressafra) os preços sobem. Porém, quando ocorre aumento de preços, as 

vantagens econômicas não são usufruídas por todos os agricultores, mas sim por quem dispõe 

de recursos e tecnologia para armazenar a produção por um período mais longo (o 

atravessador, o industrial, o comerciante ou poucos agricultores capitalizados) de forma que 

não haverá o que ser comercializado pelas UPFs se não forem tomadas decisões no âmbito da 

produção e da conservação do que é produzido, decisões estas que implicam em 

investimentos na estrutura de beneficiamento da produção e mudanças tecnológicas. Assim, 

objetivando dispor de alimentos durante um período mais prologando, agricultores procuram 

agir segundo estratégias que os ajudem a fugir da dependência da sazonalidade e permita à 

família incrementar e regularizar suas receitas ao longo do ano, ao ofertar seus produtos por 

um período mais elástico. Dentre as técnicas de conservação de produtos conhecidas, algumas 

tradicionais outras adaptadas às condições oferecidas pelas novas tecnologias, podemos citar: 

a) Produção artesanal de azeite de pequi e do coco babaçu; 

b) Moagem do milho para produção do fubá torrado ou cru; 

c) Desmancha da mandioca para produção da farinha e da goma; 

d) Produção de alimentos a partir da farinha e da goma da mandioca: bolos, beiju, 

tapioca, sequilhos, dentre outros; 

e) Produção de polpa de frutos e congelamento; 

f) Produção de doces e licores de frutos; 

g) Produção de leite de janaguba; 

h) Produção de colorau a partir urucum; 

i) Produção de multimisturas alimentares a partir da trituração de varias 

sementes. 
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Parte dos produtos é beneficiada ou processada e outra parte é vendida in natura 

na Feira da Agroecologia ou em pontos de venda (frutaria), sendo esta uma estratégia que 

amplia o raio de oferta, garantindo uma maior amplitude de compradores à UPF. Esta 

estratégia buscada pelas famílias é combinada à obtenção de uma qualidade diferenciada da 

sua produção, ao declarar a origem familiar bem como os métodos de produção empregados 

como a não utilização de agrotóxicos e o respeito ao meio ambiente. Outra estratégia é buscar 

mecanismos de venda programada com preços garantidos, ao se incluir nos programas de 

compras institucionais como é o caso do PAA. Também se estabelecem contratos de 

fornecimento de matérias primas para a indústria a exemplo da fava d‟anta. 

Em julho de 2003 se realizou a I Feira de Produtos Ecológicos do Crato que, 

segundo ACB (2004) surge de uma compreensão social, econômica, ambiental e cultural que 

esta organização tem da Agricultura Familiar e da Agroecologia. 

Os objetivos apontados para a feira decorrem de uma percepção dos atores (corpo 

dirigente e corpo técnico da ACB e agricultores envolvidos na Feira da Agroecologia) que 

indicavam ser necessário induzir uma mudança de foco da agricultura tradicional pra uma 

agricultura voltada para uma “produção de produtos agroecológicos”. Acreditando que seria 

possível um Desenvolvimento Sustentável para a agricultura no Cariri, a ACB realiza uma 

pesquisa com vistas a: 

 

Conhecer o comportamento dos atores envolvidos no consumo e comercialização de 

frutas e hortaliças e os diferentes aspectos da comercialização nos municípios de 

Crato, Jardim Nova Olinda, Estado do Ceará, bem como saber a disposição destes 

em adquirir produtos agroecológicos produzidos na região, viabilizando assim, a 

construção de politicas públicas que atendam às necessidades apontadas na pesquisa. 

(ACB, 2004, p. 15) 

 

O estudo da ACB levantou uma preocupação com os males causados pelos 

agrotóxicos à saúde humana e como os agricultores acompanhados pela ONG poderiam 

oferecer aos consumidores do município de Crato produtos obtidos em sistemas de produção 

agroecológicos. Este trabalho visava fortalecer a Feira da Agroecologia como possiblidade 

das famílias se adequarem para comercializar seus produtos de uma maneira mais justa, 

propiciando um contato direto e procurando estimular relações de confiança entre quem 

produz e quem consome. A Feira da Agroecologia atua como espaço propiciador não somente 

do comércio, mas da troca de saberes e de cultura, conforme ACB (2004).  

Por produzirem de forma agroecológica, os agricultores familiares buscam o 

reconhecimento por um valor ambiental agregado aos seus produtos sob o argumento de que 

são produzidos sem o uso de agrotóxicos e respeitando o meio ambiente e, assim, a Feira da 
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Agroecologia se apresenta como um espaço destinado a garantir que aquilo produzido pelos 

participantes atende critérios da produção em bases agroecológicas, mas falta-lhes um 

mecanismo legal de garantia da qualidade orgânica de sua produção, além da relação direta 

entre produtores e consumidores. 

O selo orgânico ainda não foi implantado no grupo de produtores participantes da 

Feira da Agroecologia. A pesquisa revela que as famílias pesquisadas não conhecem o 

Sistema Participativo de Garantia (SPG), que vem sendo implantado por redes de produtores 

agroecológicos de outras regiões do país, a exemplo da Rede Ecovida e APOMS dentre 

outras. Em que pese o fato da legislação brasileira que regulamenta as formas de promover a 

certificação da produção orgânica (Brasil, 2008b) já estar em vigor desde 2003 através da Lei 

10.831 de 23/12/2003, o grupo de agricultores ecologistas acompanhado pela ACB enfrenta 

dificuldades na formatação de um sistema de certificação de sua produção e ainda vem 

comercializando seus produtos sem auferir as vantagens decorrentes da aposição do Selo de 

Qualidade Orgânica nestes, conforme as normas conferidas pelo SISORG/MAPA. 

Incialmente, o grupo considerava este selo algo desnecessário por conta da relação de venda 

direta aos frequentadores da feira; porém, à medida que aumenta a exigência dos 

regulamentos e leis e em que se amplia o número de consumidores, a certificação da produção 

passa a ser um ponto considerado pelo grupo como necessário que já coloca a certificação 

orgânica como uma meta a ser realizada. As famílias pesquisadas apontam como uma causa 

de ainda não terem sua produção certificada, o alto custo do sistema de certificação por 

auditagem, realizado normalmente por instituições certificadoras privadas e credenciadas 

junto ao MAPA, o que indica provável desconhecimento acerca da legislação pelos 

participantes deste estudo, pois a Lei 10.831 dispõe de uma modalidade de garantia da 

qualidade orgânica medianteo Sistema Participativo de Garantia (SPG). 

A pesquisa permitiu levantar esta discussão no grupo e abrir perspectivas de 

encaminhamento para alcançar a constituição de um sistema de certificação participativa e 

conquistar o selo de conformidade com as normas da produção orgânica vigentes no país, o 

que exige das famílias estratégias adaptativas com vistas à certificação da sua produção de 

base agroecológica. 

Por outro lado, têm sido observadas nas UPFs pesquisadas estratégias 

interessantes visando diversificar e agregar valor à produção, também como forma de 

regularizar a oferta de seus produtos sazonais. As famílias pesquisadas têm buscado adaptar-

se, fazendo uso de certas tecnologias como máquinas despolpadoras de frutos e freezers para 

congelamento da polpa produzida. O cajá, a goiaba e acerola são transformados em polpas e 
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armazenados em congeladores para comercialização por um período superior à sazonalidade 

de sua produção. Os frutos de pequi que não alcançam a comercialização in natura são 

aproveitados para extração artesanal do azeite e o mesmo ocorre com o mel e com o leite de 

janaguba que são envasados artesanalmente para posterior venda. 

A produção de farinha e goma de mandioca, a feitura de bolos, sequilhos e outros 

alimentos de mandioca ou de milho, igualmente produtos oriundos dos sistemas produtivos ou 

extrativistas passam por processamentos artesanais de produção, mas é evidente a carência de 

processos de padronização, rotulagem e demais procedimentos que a agroindústria faz uso e 

por isso alcança uma colocação vantajosa no mercado, além de auferir garantias de qualidade 

para si e para consumidores respaldadas pela legislação específica. É neste sentido que 

agricultores enfrentam dificuldades de atenderem exigências regulamentares e, com isso 

alcançarem colocação de seus produtos no mercado. Isso também tem ocorrido mais 

recentemente com relação à comercialização da produção familiar junto ao PAA (ANEXO 1). 

O Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, tem se apresentado aos 

agricultores familiares como uma oportunidade interessante tanto pelos preços oferecidos, 

como pela regularidade das compras e pela certeza de pagamento, mas para participar deste 

programa exige-se dos agricultores boas práticas de produção e processamento alimentar o 

que implica em capacitação de agricultores além da aquisição de equipamentos como 

seladoras, fogões industriais, mesas de aço inox, ferramentas e utensílios, casas de mel dentre 

outros para um processamento mais adequado de sua produção.  

As unidades pesquisadas declaram-se favoráveis em adaptar os processamentos 

artesanais com vistas a atender às novas condições de mercado e exigências legais. Ao 

introduzir equipamentos semi-industriais, como foi o caso da despolpadora de frutos 

adquirida recentemente na UPF 1, já como resultado da reflexão realizada durante este estudo, 

confirma-se esta intenção. Apesar do selo S.I.F ainda parecer algo distante ao grupo, talvez 

pelo volume de produção ainda ser insuficiente, para aqueles agricultores familiares 

participantes do grupo e que produzem mel de abelha, esta é uma vontade expressa 

frequentemente.  Alguns dos participantes do grupo de agricultores assistidos pela ACB têm 

declarado seu desejo de conseguir este selo, pois eles se consideram prejudicados pelo fato de 

“estarem nas mãos de compradores de mel que ficam com a parte mais lucrativa” por 

disporem os intermediários que atuam na cadeia produtiva apícola de estrutura adequada ao 

processamento e certificação da produção conforme os padrões ditados pela legislação 

brasileira. 
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O estudo evidenciou a sensibilidade das famílias para com o desenvolvimento de 

novas formas de exploração econômica dos recursos disponíveis nas UPFs estudadas, e 

mostrou que agricultores têm abraçado a ideia de adotar novos produtos e serviços a serem 

ofertados no âmbito das UPFs, quando estas possibilidades são apresentadas de forma 

coerente e respeitando-se os princípios adotados por eles no seu modo de produzir e nas 

relações tradicionalmente estabelecidas na família e na comunidade. Dentre as novas 

oportunidades, a produção de polpas de frutas tem sido a inovação tecnológica mais 

facilmente incrementada pelas famílias estudadas, em que pesem as dificuldades para 

aquisição de equipamentos apropriados a este fim.  

As polpas são processadas nas residências das famílias. Com a disponibilidade de 

energia elétrica nas UPFs pesquisadas, torna-se possível a aquisição de maquinas 

despolpadoras, seladoras e congeladores e outros equipamentos de modo a substituir os 

utensílios domésticos atualmente utilizados e permitir a conservação da polpa da fruta 

mediante o congelamento. Aos serem congelados, estes produtos podem ter uma maior 

“durabilidade de prateleira” o que os permite alcançar pontos de venda nas cidades próximas, 

além de serem fornecidos a escolas das comunidades. Os distintos papéis assumidos pelos 

membros da família neste processo de produção com o objetivo de geração de excedente 

econômico impõe-nos discutir a relação de gênero no seio da família e implica também numa 

demanda por repartição, não somente das tarefas, mas também de seus resultados. Isto tem 

sido observado nas UPFs pesquisadas com relação aos produtos colocados à venda de forma 

processada. Cabe salientar o papel desempenhado pelas mulheres nesta atividade por 

motivação de ordem cultural, haja vista serem estas que administram o aparato doméstico. 

Aos homens e aos jovens da família cabe-lhes a realização da colheita do fruto, o transporte, a 

lavagem e outras tarefas que exigem maior esforço físico, enquanto às mulheres cabe a 

condução de todo o processo e ainda a realização de tarefas de precisão, como a despolpa, 

encher e fechar as bolsas com a polpa, não menos trabalhosas, todavia. Esta característica do 

processo produtivo expõe uma divisão do trabalho que deve ser considerada. A estratégia da 

produção de polpas de frutos, bem como outras com vistas à conservação da produção, 

permite também uma maior regularidade de oferta, o que diminui as perdas no campo e 

também possibilita às famílias conseguirem melhores preços nas safras por conta da produção 

ser oferecida de maneira mais regular, o que termina por influir no fluxo de receitas da 

família, dando à mulher um novo papel na condução da UPF, além daquele destinado pela 

tradição, ou seja, “cuidar do lar”. 
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A exploração da fava d‟anta apresenta-se como outro “produto novo” que há 

alguns anos despontou nas UPFs. Inicialmente de caráter extrativista, esta árvore tem sido 

objeto de plantio intercalado com outros arbustos e árvores nativas por parte de duas das 

famílias ao vislumbrarem este nicho de mercado. As UPFs 1 e 2 têm valorizado a regeneração 

espontânea da fava d‟anta bem como tem-se plantado a mesma com vistas a exploração da 

vagem que é colhida no estágio pré-maduro, colocada em terreiro de cimento para desidratar, 

ensacada e entregue na porteira ao comprador da indústria processadora para extração das 

substâncias. O testemunho das famílias envolvidas na atividade é otimista com relação aos 

preços alcançados por quilograma do produto, apesar de avaliarem que nos dois últimos anos 

houve uma queda na produção da fava por causa da forte seca que vem assolando toda a 

região o que diminui a produtividade da planta. 

Como estratégias a serem consideradas além da produção, está a prestação de 

serviços de educação ambiental e intercambio de saberes. As UPFs pesquisadas, em particular 

a UPF 1 e UPF 3, têm sido alvo de visitação frequente nos últimos anos por parte de grupos 

de estudantes, turistas, pesquisadores, curiosos e agricultores de outras regiões. Esta 

constatação descortina novas possibilidades de incremento de renda das famílias através da 

oferta dos serviços de hospedagem, alimentação, passeios de ecoturismo, turismo rural e 

científico e visitação de intercâmbio. Estas atividades têm sido realizadas nas UPFs com certa 

regularidade, porém sem um intuito econômico, mas demonstram que podem se tornar 

interessantes fontes de renda. Uma das UPFs estudadas já realiza a atividade de hospedagem 

de visitantes, fornecendo-lhes também refeições, cobrando aos frequentadores taxas acessíveis 

que permitem cobrir custos e remunerar a família pelos trabalhos oferecidos. Caberia estudar 

também os serviços ambientais, a exemplo do sequestro de carbono, conservação de recursos 

hídricos e da biodiversidade nas áreas em regeneração nas UPFs, como forma de garantir 

ingressos econômicos às famílias envolvidas. 

 

5.6 O Seminário como momento de significação das descobertas 

 

Tratamos neste subcapítulo acerca da organização do Seminário como ponto de 

chegada da pesquisa e de suas deliberações. Descreve-se como ocorreram as distintas etapas 

da pesquisa-ação e enuncia-se uma súmula de pontos destacados. Apresenta-se o Seminário 

como momento culminante para promover-se a reflexão sobre os achados da pesquisa e, a 

partir desta, pode-se convidar o grupo em envolver-se num novo ciclo de investigação. Da 

reflexão destacam-os pontos que serão as bases de um novo ponto de partida para a ação e, a 
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partir da confrontação destes achados com os objetivos das UPFs, promove-se o planejamento 

e a deliberação consciente do grupo, vislumbrando-se-se um novo ciclo de pesquisa-ação. 

 

5.6.1 Organização do Seminário de Resultados 

 

O Seminário de Resultados foi o momento de culminância da pesquisa-ação. Os 

participantes se acomodaram ao redor da mesa de trabalhos em uma sala preparada para essa 

finalidade na sede da ACB em Crato. Os trabalhos foram abertos pelo pesquisador que pediu 

que todos se apresentassem respondendo as perguntas: Quem sou? O que faço? Onde vivo? 

Os objetivos do Seminário foram explicitados, conforme definido no Capítulo 3 – do Percurso 

Metodológico. A seguir, um resumo das atividades da pesquisa e os achados durante as 

observações de campo e Visitas de Pares, foram compilados e apresentados oralmente com 

auxílio de recursos audiviovisuais. O evento foi gravado digitalmente e também se procedeu 

às anotações de praxe para posterior análise e divulgação do conhecimento resultante.  

O seminário prosseguiu sendo facilitado pelo pesquisador de modo a promover-se 

a discussão, sendo indicado que ao final, caso fosse considerado conveniente pelo grupo, se 

procedesse a deliberação sobre os pontos observados ou detectados pelos participantes - os 

Pontos em Destaque. Após a apresentação dos resultados, promoveu-se a discussão de 

maneira que todos os participantes puderam opinar e sugerir sobre tudo o que foi informado 

ao grupo e na conclusão do Seminário promoveu-se uma avaliação final dos trabalhos. 

Foi colocada em discussão para os presentes a metodologia utilizada, recebendo 

destaque a Visita de Pares que, na avaliação dos participantes do seminário, foi positiva 

particularmente por promover o encontro entre agricultores e suas práticas permitindo-lhes 

evidenciar em campo suas dificuldades e trocar ideias de como resolvê-las. É compreensão 

dos participantes que há carência de mais encontros entre os membros do grupo, pois apesar 

destes sempre se encontrarem em eventos, há que conhecer melhor o que cada um faz em 

campo. Na avaliação do grupo, a VP é também uma forma de fortalecer os laços, de descobrir 

pontos que devem melhorar e também de trocar e construir o conhecimento agroecológico. 

As discussões transcorreram de maneira construtiva. As falas recebiam apartes, 

complementações e reformulações, mas não houve contestação sobre estas. Esgotada a 

discussão, os pontos colocados em destaque foram posteriormente sintetizados no Quadro 18 

e classificados como positivos (+) ou negativos (-) em conformidade com as discussões 

ocorridas no seminário, sendo apresentados aqui como a deliberação do seminário. 
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Quadro 18 – Pontos Destacados no Seminário de Resultados, segundo as UPFs pesquisadas 

DESTAQUES + / - UPF 

ATER oferecida somente por organização do terceiro setor – ONG - 1, 2, 3 

Pouco conhecimento técnico para os sistemas de produção de base agroecológica - 1, 2, 3 

Conhecimento prático dos agricultores sobre os seus sistemas de produção + 1, 2. 3 

Realiza intercâmbio de saberes e experiências + 1, 3 

Dificuldade no acesso às políticas públicas voltadas para a Transição Agroecológica e 

o fortalecimento da Agricultura Familiar 
- 1, 2 3 

Contingências legais*2 + 2*a, 3*b 

Participação em redes e entidades + 1, 2, 3 

Maior risco de quebra de continuidade da atividade - 3 

Resgate e conservação de sementes tradicionais como atividade principal + 3 

Sistema agroflorestal – modalidade Quintal produtivo*1 + 3 

Sistema agroflorestal – sucessional ou dinâmico*1 + 2 

Sistema agroflorestal – estático*1 + 2, 3 

Diversificação produtiva durante todo o ano + 1, 2, 3 

Beneficiamentoda produção + 1, 2, 3 

Extrativismo + 1, 2, 3 

Uso de irrigação como pratica de salvação de alguns cultivos + 1, 3 

Práticas agrícolas brandas + 1, 2, 3 

Uso de produtos naturais para controle de insetos e doenças + 1, 2, 3 

Diversificação de atividades além da produção + 1, 3 

Comercialização na feira agroecológica + 1, 3 

Desinteresse na inclusão nos programas de compras governamentais - 3 

Produtos comercializados sem certificação (orgânica, florestais, Agricultura Familiar) - 1, 2, 3 

Comercialização em ponto de venda próprio – frutaria + 3 

Dificuldade/desinteresse de acesso ao crédito - 1, 2, 3 

FONTE: Pesquisa, 2014 

*1 De acordo com a classificação definida no embasamento teórico 

*a localização dentro de APA, *b localização no perímetro urbano 

 

Deliberam-se, no Seminário de Resultados, indicativos de continuidade das 

atividades do grupo, se possível realizar mais VP entre os participantes da Feira 

Agroecológica e a realização de um evento sobre Transição Agroecológica no Território 

Cariri para discutir os Pontos Destacados, como forma de abertura de um novo ciclo de 

pesquisa-ação. 
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5.6.2 Discussão entre os Pontos Destacados e a Matriz de Sustentabilidade 

 

Faz-se uma confrontação dos Pontos Destacados com os Objetivos da UPF, 

conforme definidos por Reijntjes; Haverkort; Waters-Bayer (1995) e presentes na Matriz de 

Sustentabilidade apresentada no Capitulo 5.2. Destacam-se os objetivos de Continuidade da 

atividade, Segurança e Identidade, pois são aqueles com maior incidência de Destaques 

Negativos (-) que podem ser considerados como fontes de ameaças, enquanto o objetivo 

Produtividade apresenta dificuldades fortemente relacionadas com o sistema de ATER e 

secundariamente com problemas climáticos, pois, conforme detectado no estudo, as unidades 

apresentam-se razoavelmente resilientes por conta dos sistemas de produção e 

comercialização adotados nas UPF estudadas. Os Destaques negativos, considerados como 

ameaças ou dificuldades, se relacionam fortemente com uma Dimensão Política da Transição 

Agroecológica, conforme proposto na Matriz de Sustentabilidade. A seguir, detalhamos esta 

discussão: 

a) Questão fundiária – o tamanho da propriedade relaciona-se com a questão da 

estrutura fundiária, pois de modo geral os terrenos são partilhados com base 

no direito de herança, o que leva ao fracionamento sucessivo a cada geração. 

A divisão do terreno em glebas sucessivamente menores implica em 

modificações estruturais do sistema de produção implantado, podendo 

inclusive apontar para uma gestão coletiva entre vizinhos quando se trata de 

sistemas de produção em bases agroecológicas a exemplo dos SAFs, como 

forma de garantir o cumprimento do objetivo de Continuidade. A pesquisa 

demonstra que o tamanho do terreno não é fator limitante para os sistemas 

produtivos de base agroecológica já que nestes não se busca ganhos de escala, 

mas há uma dependência destes sistemas com a continuidade das atividades ao 

longo de todo o ciclo produtivo. Ou seja, ao se plantar árvores, faz-se um 

investimento em “bens de raiz” o que exige um tempo de permanência na 

atividade superior àquele exigível por cultivos anuais e isto é considerado 

pelos pesquisados como uma dificuldade quando se trata de trabalhar em 

terreno do qual não se tem domínio num prazo mais alargado. Em alguns 

casos, a exemplo da experiência citada por BRASIL (2008a) esta questão tem 

sido resolvida provisoriamente mediante contratos de arrendamento com 

prazos superiores a 10 anos, o que permite aos agricultores colher os frutos de 

sua atividade pelo menos no primeiro ciclo do SAF. 
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b) Questão agrária – nos casos em que se pratica agricultura em terrenos 

arrendados (duas das UPFs pesquisadas fazem uso de terrenos de terceiros 

para realizar parte das atividades produtivas), o problema adquire mais 

claramente uma feição de Questão Agrária, conforme levantada nos 

movimentos pela Reforma Agrária. A pesquisa demonstra que a falta de 

domínio sobre o terreno por parte da família que neste trabalha é visto pelas 

famílias pesquisadas como uma ameaça que põe em risco o objetivo da 

Continuidade da atividade da Agricultura Familiar quando desenvolve 

sistemas agroecológicos de produção; 

c) Crédito – este destaque remete aos objetivos de Segurança e Produtividade 

das UPFs pesquisadas. A dificuldade na obtenção de crédito para atividades 

produtivas de base agroecológica é enfatizada pelas famílias pesquisadas e 

como explicação para não realização de alguns projetos. Neste aspecto, o 

grupo detecta que há despreparo por parte das equipes de analistas das 

instituições creditícias para analisar as propostas de crédito dos agricultores 

quando estas pleiteiam recursos para implantar sistemas de produção 

agroecológicos, o que termina por funcionar como um desestímulo aos 

investimentos na atividade produtiva de base agroecológica; 

d) Conhecimento técnico sobre Agroecologia – relaciona-se primariamente com o 

objetivo Produtividade. O grupo detecta carência de profissionais da área de 

elaboração de projetos voltados para a Agroecologia, o que estaria vinculado 

também aos objetivos de Continuidade e Segurança das atividades na UPF; 

e) ATER – o grupo pesquisado identifica inexistência de pessoal formado na área 

de Agroecologia, junto às entidades de ATER públicas e privadas para atender 

as demandas do TC. O acompanhamento das UPF é feito por profissionais de 

áreas profissionais distintas, como agronomia, técnicos agrícolas, pedagogos 

dentre outros que se interessam pelo tema, mas deixam algumas lacunas por 

serem preenchidas, principalmente em termos de aprofundamento e evolução 

dos sistemas produtivos. A deficiência no tocante a ATER afeta em particular 

o objetivo de Produtividade; 

f) Ensino e Pesquisa – nas instituições de ensino e pesquisa com atuação no TC 

cearense inexistem cursos de formação profissional (técnicos, tecnológicos, 

bacharelado) bem como inexistem neste território pesquisas institucionais com 

foco nos sistemas de produção de base agroecológica; 
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g) Políticas públicas – o grupo detecta que há por parte de agricultores dificuldade 

de acesso às políticas públicas voltadas para o desenvolvimento dos sistemas 

produtivos de base agroecológica. Este destaque relaciona-se diretamente com 

a ocupação adequada dos espaços políticos e com questões de empoderamento 

de agricultores, que põem em evidência o objetivo de Identidade. 

Portanto, o método da pesquisa-ação/observação participante dinamizado pelas 

Visitas de Pares mostrou-se particularmente eficaz no levantamento de dados, enquanto os 

momentos reflexivos ao final das VP possibilitaram a concatenação destes dados em 

informações que foram discutidas no momento do seminário de modo a proceder-se 

deliberações conscientes como resultado do trabalho da pesquisa. 

 

5.7 Estado, políticas públicas e Transição Agroecológica no Cariri Cearense 

 

O conceito de Transição Agroecológica tem uma centralidade para a 

Agroecologia e é aqui entendida como um processo dialógico entre os seus atores 

(agricultores, extensionistas, instituições) em que a interdisciplinaridade é eixo condutor 

enquanto construção do conhecimento e solução das questões social, ambiental e produtiva no 

meio rural. Portanto, O conceito de Transição Agroecológica, compreendido aqui como nos 

coloca Caporal (2009a, p.19), trata-se de: 

 

[...] um processo gradual e multilinear de mudança, que ocorre através do tempo, nas 

formas de manejo dos agroecossistemas, que, na agricultura, tem como meta a 

passagem de um modelo agroquímico de produção e de outros sistemas degradantes 

do meio ambiente (que podem ser mais ou menos intensivos no uso de insumos 

industriais) a estilos de agriculturas que incorporem princípios e tecnologias de base 

ecológica [...] um processo de evolução contínua e crescente no tempo, porém sem 

ter um momento final determinado. Porém, por se tratar de um processo social, isto 

é, por depender da intervenção humana, a transição agroecológica implica não 

somente na busca de uma maior racionalização econômico produtiva, com base nas 

especificidades biofísicas de cada agroecossistema, mas também numa mudança nas 

atitudes e valores dos atores, seja nas suas relações sociais, seja nas suas atitudes 

com respeito ao manejo e conservação dos recursos naturais. 

 

Exige uma expressão política dos seus atores, para além daquela prática 

experimentada no âmbito da unidade de produção. Esta expressão se dá (ou deve se dar) por 

parte dos atores envolvidos com a Agricultura Familiar em todos os níveis, desde a 

participação de agricultores nas suas entidades de base, do corpo técnico nas entidades de 

ATER, das lideranças locais municipais, dos conselhos participativos e das instituições de 

ensino e pesquisa, desde a base municipal até a cúpula do Estado. Segundo SEBRAE/MG 

(2008 p. 7) “as Políticas Públicas são o resultado da competição entre os diversos grupos ou 
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segmentos da sociedade que buscam defender (ou garantir) seus interesses.” É na medida 

desta inserção, com sua capacidade argumentativa e de articulação e capilaridade junto a 

outros segmentos, aos formadores de opinião, fazedores de politicas e gestores que o 

segmento da Agricultura Familiar se faz ouvir.  

Segundo ACB (2004, p. 17) a busca pela sustentabilidade exige o envolvimento 

dos grupos sociais tradicionalmente excluídos dos processos de discussão e de tomadas de 

decisão, visto que: 

 

[...] a efetivação do desenvolvimento sustentável só ocorrerá quando houver a 

inserção de todos os grupos hoje excluídos dos processos de decisão e de políticas 

públicas. Foi no sentido da inclusão social, da igualdade, que decidiu-se realizar este 

trabalho, não queremos alimentos limpos e saudáveis apenas para exportação e para 

alimentar os países do primeiro mundo, não queremos produção agroecológica 

apenas pelo preço mais alto dos produtos. Queremos sim, uma produção que respeite 

os limites e as características do nosso ecossistema, que não polua, que não mate e 

que possa realmente alimentar de forma saudável o homem e a mulher do campo e 

melhorar sua qualidade de vida. 

 

A questão da sustentabilidade no nordeste brasileiro dialoga fortemente com a 

questão do semiárido e também com a preservação do bioma caatinga, que por sua vez se faz 

possível mediante o desenvolvimento de agriculturas segundo bases agroecológicas. Neste 

sentido, as políticas públicas elaboradas para estes segmentos devem ser postas a interagir, de 

forma sinérgica. Segundo Chacon (2007) apud Nascimento (2010, p. 24) destaca-se que o 

Estado ainda é o grande responsável por prover o semiárido daqueles recursos necessários 

para promoção de um Desenvolvimento Sustentável na região, sendo imprescindível para 

tanto a implementação de políticas públicas que o viabilize. A fala a seguir expõe, no contexto 

do agricultor, a preocupação com a TA e cobra dos governantes o cumprimento de seus 

papéis. 

 

Esses governantes precisam dar um seguimento a quem tá programando um trabalho 

pra futuro, porque o filho desse aí, os meus, do seu Juvenal, dizem: pai trabalhou 

aqui 30-40 anos, só fez prantar, ninguém nunca deu ajuda... Eles precisam de ver 

apoio ao que a gente faz pra eles acreditarem e prosseguir, pois este é o futuro. Pra 

filhos, netos, bisnetos, tataranetos, pra sempre assim a gente cuide (ZA, informação 

verbal). 

 

Uma análise do discurso nos apresenta algumas indicações: 

a) A família vem desenvolvendo há algum tempo uma experiência produtiva sem 

obter o apoio esperado do governo, mas acredita que esta experiência 

temperspectiva de futuro; 
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b) Há uma visão critica a respeito da não observância de apoios, julgados 

necessários pelo interlocutor, para as atividades desenvolvidas pela família 

junto à UPF e; 

c) Expõe a preocupação com a continuidade da atividade da Agricultura Familiar, 

pois temem que os filhos, por conta do fraco apoio dado pelo Estado às 

famílias durante toda uma vida de trabalho e, por vislumbrarem melhores 

oportunidades em outros ramos, poderão abandonar a atividade produtiva 

rural. 

A inserção junto às políticas públicas, desde o nível nacional ao municipal, pode 

ser expressa como um “termômetro” que mede capacidade de qualquer segmento da 

sociedade brasileira fazer-se ouvir. Tem sido assim com os diversos segmentos comtemplados 

de alguma forma em seus interesses. 

O Estado brasileiro tem, ultimamente, esboçado políticas compensatórias para a 

Agricultura Familiar no sentido de reparar este segmento pelo tratamento recebido durante 

décadas de vigência da “modernização conservadora”, promovida por este mesmo Estado, 

conforme definida por Teixeira (2005), Pires e Ramos (2009). A assunção desta mea culpa do 

Estado está evidenciada em várias políticas públicas voltadas para o segmento da Agricultura 

Familiar e dentre estas se encontram a Política Nacional de Agroecologia e Produção 

Orgânica (PNAPO), conforme o Anexo 03, que se destina a fortalecer o desenvolvimento de 

agriculturas em bases ecológicas, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (PRONAF), vide BOX 7 e o Programa de Garantia de Preços para Agricultura 

Familiar (PGPAF). 
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BOX 7 

Pronaf Florestal 

Linha de financiamento destina da a implantação de sistemas agroflorestais; exploração extrativista 

ecologicamente sustentável, plano de manejo e manejo florestal; recomposição e manutenção de áreas de 

preservação permanente e reserva legal e recuperação de áreas degradadas; enriquecimento de áreas que já 

apresentam cobertura florestal diversificada, com o plantio de uma ou mais espécies florestais, nativas do 

bioma. 

Beneficiários 

Agricultores familiares enquadrados no Pronaf, exceto os participantes do Grupo B. 

Limite de Financiamento, observado o teto de endividamento 
• Projetos de sistemas agroflorestais: até R$ 35 mil; 

• Demais finalidades: até R$ 25 mil. 

Encargos: 1% ao ano. 

Prazo: Até 12 anos, com até 12 anos de carência. 

FONTE: Banco do Brasil Agronegócio (2014) 

 

As famílias pesquisadas têm demonstrado durante os vários momentos deste 

estudo que são atuantes na sua comunidade e que possuem uma compreensão política acerca 

da TA. O estudo apresenta que há uma participação ativa das famílias em conselhos, 

sindicatos, associações comunitárias, igrejas e outras organizações da sociedade civil. Estas, 

também, têm participado de reuniões e eventos de caráter regional, estadual e nacional bem 

como de fóruns sobre Agroecologia, semiárido, economia solidária e outros temas, o que 

mostra uma predisposição em levantar a problemática da Agricultura Familiar, da Transição 

Agroecológica e da convivência com o semiárido, expressando fluência crítica e sendo 

propositivos nos momentos em que se solicita uma opinião. O quadro 19 apresenta o universo 

de relações institucionais em que se envolvem as UPFs estudadas de forma mais direta. 

 

Quadro 19 – Objetivos das organizações com atuação no Território Cariri e que se vinculam 

a Agricultura Familiar. 

Objetivo Organizações 

Religioso Igrejas 

Representação de classe e local STTRs, SINTRAF, Associações comunitárias rurais, 

Comercialização 
Feira agroecológica, Frutaria, empresas compradores de 

matérias primas 

Educacional Escolas, 

Ensino e pesquisa IES e de ensino técnico 

ATER ACB, e outras ONGs; EMATER 

Credito Banco do Nordeste e Banco do Brasil 

Serviço público 

Prefeituras municipais de Crato e Nova Olinda, 

Conselhos municipais (meio ambiente, agricultura, 

educação), IBAMA/ICMBIO, SEMACE, SDA 
Fonte: Produzido pelo Autor 
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O estudo mostra que é necessário um maior apoio institucional, particularmente 

no tocante a ensino, pesquisa e ATER como forma de dar continuidade a TA no Território 

Cariri cearense, pois são tênues ou inexistentes programas que visem estimular o 

desenvolvimento da Agroecologia e a Transição Agroecológica. Apenas o curso de 

agronomia tem em sua grade curricular a disciplina de Agroecologia. Não há cursos 

amparados na ciência agroecológica em nenhuma das Instituições de Ensino Superior (I.E.S) 

ou de ensino técnico-profissionalizante existentes no TC cearense. Tampouco há nas unidades 

de ensino fundamental e médio, municipais ou estaduais no TC, algum curso voltado para as 

temáticas agroecológicas e Agricultura Familiar, em que pese um relativo crescimento destes 

cursos em outros estados da federação. Em levantamento feito junto ao MEC, obtivemos os 

seguintes números, no tocante ao ensino de Agroecologia, apresentados no Quadro 20: 

 

Quadro 20 – Cursos de Agroecologia de bacharelado e tecnológico no Brasil. 

Nome do curso Grau Quantidade 

Agroecologia Tecnológico 22 

Agroecologia Bacharelado 5 

Desenvolvimento Rural Rustentável e Agroecologia Bacharelado 1 

Fonte: Ministério da Educação - Sistema e-MEC . 

 

Os Estados da Bahia, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte despontam no 

Nordeste brasileiro, totalizando sete cursos tecnológicos e dois bacharelados em 

Agroecologia. É evidente que a carência de profissionais agroecologistas dificulta a oferta de 

pessoal qualificado na área para que se possam atender as demandas por ATER, mesmo 

naqueles projetos desenvolvidos pelas ONG, o que precariza este serviço que é realizado por 

técnicos oriundos de outras formações profissionais, além de implicar numa baixa densidade 

de pesquisas voltadas para a Agricultura Familiar e principalmente para a ciência 

agroecológica na região. 

Procedeu-se, finalmente, a um levantamento das principais politicas públicas 

voltadas para Agricultura Familiar e para a Transição Agroecológica com o intuito de discutir 

estratégias de apropriação das mesmas pelos agricultores familiares no TC cearense. 

Apresentamos o Quadro 21 que expõe o resumo de algumas políticas públicas e seus marcos 

reguladores que nos indicam algumas possibilidades a serem exploradas pelos agricultores 

familiares que encetam a TA. 
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Quadro 21 – Levantamento de leis, decretos e politicas públicas voltadas para o desenvolvimento da Agricutura Familiar e a TA. 
LEI OBJETIVOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/ OPORTUNIDADES 

LEI Nº 11.326, DE 24 DE 

JULHO DE 2006. 

 

Estabelece as diretrizes para a formulação da Política 

Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos 

Familiares Rurais. 

PRONAF - Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (Floresta, Agroecologia, semiárido, jovem, Agricultura 

Orgânica e outros) 

PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar 

PAA – Programa Aquisição de Alimentos 

PGPAF - Programa de Garantia de Preços para Agricultura Familiar 

PRONATER – Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão 

Rural 

A lei da Produção Orgânica - Lei 

nº 10.831, de 23 de dezembro de 

2003 

Regulamenta a Produção Orgânica e a comercialização de 

produtos oriundos dos “Sistemas Orgânicos de Produção 

Agropecuária” 

Certificação da produção orgânica para colocação no mercado sob a 

condição de “produto organicamente produzido” 

O Novo Código Florestal 

Brasileiro - Lei nº 12.727, de 17 

de Outubro de 2012 

Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as 

Leis n
os

 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de 

dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; 

revoga as Leis n
os

 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 

7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória n
o
 

2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras 

providências. 

Programa Nacional de Florestas 

Cadastro Rural e Regularização Ambiental da Propriedade Rural 

Programas de sequestro de carbono 

Incentivos fiscais ou outros pelo desenvolvimento de atividades de 

valor ecológico 

Uso das APP e ARL em SAFs 

Decreto nº 6.874, de 05 de junho 

de 2009  

Institui, no âmbito dos Ministérios do Meio Ambiente e 

do Desenvolvimento Agrário, o Programa Federal de 

Manejo Florestal Comunitário e Familiar - PMCF, e dá 

outras providências. 
 

Acesso ao Programa de Manejo Florestal Comunitário e Familiar 

(PMFC) dos Ministérios do Meio Ambiente (MMA) e Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA) 

Decreto No. 7.794, de 20 de 

agosto de 2012 

Institui a Política Nacional de Agroecologia e Produção 

Orgânica PNAPO, com o objetivo de integrar, articular e 

adequar políticas, programas e ações indutoras da 

Transição Agroecológica e da produção orgânica e de 

base agroecológica, contribuindo para o desenvolvimento 

sustentável e a qualidade de vida da população, por meio 

do uso sustentável dos recursos naturais e da oferta e 

consumo de alimentos saudáveis. 

Participação do agricultor familiar nos PAA 

Acesso a crédito para desenvolvimento da agricultura orgânica ou 

outra de base agroecológica 

Fonte: Produzido pelo Autor, com base na redação original dos documentos oficiais. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.326-2006?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.326-2006?OpenDocument
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A exemplo de experiências em andamento que podem contribuir com a TA ao 

combinar-se manejo florestal com os SAFs, segundo Pinto; Amaral; Amaral (2011), o 

Governo Federal instituiu o Programa Federal de Manejo Florestal Comunitário e Familiar 

(PMCF) e fez com que o Manejo Florestal Comunitário e Familiar (MFCF) fosse incorporado 

nas políticas públicas governamentais através do Decreto nº 6.874/2009. Conforme cita as 

iniciativas desenvolvidas na Amazônia no manejo dos recursos florestais por grupos 

comunitários e famílias rurais: 

 

Nos últimos anos, o manejo florestal tem-se apresentado como uma alternativa 

promissora de renda para as comunidades rurais, ao mesmo tempo em que alia o uso 

eficiente das florestas e sua conservação e propicia o desenvolvimento e a melhoria 

da qualidade de vida das populações (PINTO; AMARAL; AMARAL 2011 p. 13). 

 

Neste mesmo sentido, BRASIL (2008a) relata iniciativas de ONGs no 

desenvolvimento e acompanhamento de projetos em áreas de Mata Atlântica, inclusive no 

Estado do Ceará. Recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA) foram 

mobilizados para apoio das atividades de ATER para implantação de projetos de Sistemas 

Agroflorestais junto a agricultores familiares destas áreas. Estes agricultores foram 

acompanhados por ONGs financiadas pelo FNMA, já a implantação de SAFs foi 

autofinanciada pelos agricultores familiares que captaram recursos do PRONAF Floresta. 

Estas inciativas, ainda tímidas, mas importantes, apontam que há um 

reconhecimento da necessidade do Estado valorizar atividades produtivas em bases 

agroecológicas a exemplo dos SAFs, agricultura orgânica, extrativismo sustentável e outras 

que passam a compor as políticas públicas e mostram, principalmente, que há proatividade 

por parte de agricultores familiares no sentido de abraçarem a proposta agroecológica e 

aproveitarem o apoio recebido para avançar numa Transição Agroecológica, desde que ocorra 

uma correta abordagem pelos serviços de ATER, combinada ao apoio financeiro e ao 

desenvolvimento de pesquisas.  

Concluindo, pode-se afirmar que uma Transição Agroecológica, no âmbito de 

governo, tem se conformado como intencionalidade em várias políticas públicas, porém estas 

políticas não têm se viabilizado efetivamente nas comunidades rurais do Cariri cearense. 

Excetuam-se as iniciativas pioneiras promovidas por algumas entidades locais como ACB, 

Caritas, associações comunitárias e algumas entidades de base. É assim que a Agroecologia 

chega ao espaço da Agricultura Familiar no Cariri cearense, universo desta pesquisa. O 

desafio que aqui se coloca é como a Agricultura Familiar poderá apropriar-se das politicas 

públicas já existentes e de outras porvirem, adequando-as às peculiaridades e necessidades do 
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TC. A Transição Agroecológica é uma oportunidade que se apresenta para promover-se um 

desenvolvimento da Agricultura Familiar no Território Cariri em bases sustentáveis. 
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6 CONCLUSÕES, SUGESTÕES E EXPECTATIVAS DE CONTINUIDADE 

 

Neste capítulo se apresentam os a achados do trabalho, as sugestões e as 

esperanças despertadas pelo mesmo. O objetivo geral é atingido e a pesqusisa nos oferece 

uma compreensão de profundidade sobre o fenômeno da Transição Agroecológica encetada 

pelos atores pesquisados. O capítulo insere também as conclusões acerca do alcance que a 

ferramenta da Visita de Pares pode brindar a futuros trabalhos de pesquisa-ação no ambiente 

da Transição Agroecológica, galgando a condição de método. Apresenta-se, finalmente, as 

sugestões auferidas pela pesquisa para fazer frente aos desafios da Transição Agroecológica 

no contexto do Território da Cidadania do Cariri cearense e tecemos as considerações finais. 

 

6.1 Conclusões pertinentes aos objetivos pretendidos no estudo 

 

a) Observa-se nas famílias um discurso proativo em favor das questões ambientais nos 

diversos momentos do estudo. Estes discursos se refletem no interior das unidades de 

produção, materializando-se nas práticas produtivas de caráter preservacionista em 

concordância com o princípio da Agroecologia: produzir sem degradar a natureza. As 

visitas frequentes que as UPFs recebem por parte de agricultores e outros interessados 

na temática da Agroecologia, demonstram que as práticas realizadas nestas unidades 

repercutem exemplarmente nas comunidades próximas e distantes. Isto aponta uma 

mudança de atitude no trato com as questões ambientais. Ao estudar-se a paisagem no 

interior das unidades estudadas, fazendo-se um comparativo com a paisagem do 

entorno destas, percebe-se o contraste: preservação x devastação. Fora das unidades 

pesquisadas, solos descobertos, matas devastadas, atividades produtivas decadentes, 

famílias sem perspectivas de futuro combinando com degradação ambiental; no 

interior das UPFs a vida sendo retomada; solos recobertos, vegetação crescendo e 

fauna buscando refúgio no terreno; produção acontecendo, pessoas estimuladas 

buscando conviver em relações respeitosas e em busca de uma harmonia perdida. Daí 

poder-se afirmar que as famílias desenvolvem relações de respeito com a natureza e 

agem no sentido de mostrar à comunidade que é possível produzir sem degradar, 

mediante práticas produtivas de base agroecológica; 

b) As famílias estudadas encetam passos e estratégias compatíveis com os princípios 

agroecológicos enunciados neste estudo. Ao redesenharem os sistemas de produção de 
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suas unidades produtivas, as famílias tomam uma decisão primeiramente de valor 

ético – a valorização de todas as formas de vida. Este valor passa a ser o elemento 

central que conduz todas as decisões para atendimento dos objetivos da família, tanto 

no âmbito da unidade de produção como nas suas relações externas à unidade. Os 

passos e estratégias doravante, mesmo quando do uso de práticas já conhecidas e que 

são oriundas de outros sistemas produtivos, são concatenados de forma sistêmica aos 

princípios da Agroecologia de modo a tornar possível a Transição para sistemas 

produtivos em bases sustentáveis. Para as famílias estudadas esta transição se dá de 

forma processual, contínua e multidimensional; 

c) Os elementos basilares dos sistemas de produção adotados nas unidades familiares 

estudadas são compostos em concordância com os ecossistemas locais, buscando desta 

forma, valorizar e interagir com o ecossistema local. Água, solos, vegetação e 

patrimônio genético formam um todo dinâmico. Identifica-se no estudo a opção das 

famílias pela composição de Sistemas Agroflorestais – SAFs, indicando ser esta 

modalidade de produção em base agroecológica muito interessante para as condições 

dos ecossistemas em que se localizam as unidades pesquisadas. As famílias atuam 

sobre esta base, compondo SAFs com vistas a produzir sua existência buscando 

sempre traçar seus objetivos, fundamentadas nos princípios da sucessão e da 

biodiversidade, de maneira equilibrada sem serem sobrepujados pelo objetivo de 

Produtividade (relacionado com a dimensão econômica) com sói com os 

agroecossistemas de cunho produtivistas – agricultura capitalista; 

d) Através da TA, busca-se alternar um sistema de produção claramente em crise por um 

ciclo virtuoso de revitalização do sistema produtivo, mormente em se tratando de 

conter o processo de degradação ambiental em curso em todo o território, como todas 

as suas influências desde a perda de fertilidade natural dos solos, a contaminação 

ambiental, a perda da biodiversidade, o reforço da migração campo-cidade e suas 

consequências conhecidas. As contribuições da Transição Agroecológica para o 

Desenvolvimento Sustentável do Cariri cearense vão além do espaço produtivo da 

Agricultura Familiar. Mesmo que de forma imediata venha a valorizar um segmento 

da agricultura, interessante aos agricultores em primeiro plano, a TA transcende no 

médio e longo prazo a outros segmentos produtivos e reflete-se na sociedade como um 

todo, pela cultura ecológica de convivência interespecífica e intergeracional que a 

mesma cria, assim contemplando a dimensão política da sustentabilidade. A Transição 

Agroecológica se coloca como oportunidade de promover-se uma mudança processual 
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e pacífica da estrutura vigente no meio rural na busca de equidade social, configurando 

uma Dimensão Político-institucional. Com vistas a fixação de populações rurais, 

valoriza as expressões culturais e saberes locais, a soberania alimentar, respeita os 

modos de vida das populações, as relações de gênero, cidadania e, desta forma 

fortalece as Dimensões Cultural e Social. Ao promover alternativas de produção de 

bens de consumo, agregação de valor ao segmento da Agricultura Familiar 

responsável grandemente pela oferta de alimentos básicos das populações da região, a 

Transição Agroecológica atende à Dimensão Econômica da sustentabilidade. Ao 

propor o uso sustentável dos recursos naturais com base na relação respeitosa com a 

natureza, preservando a biodiversidade e o patrimônio genético em mãos das 

comunidades rurais do Cariri, a TA conjumina com a sustentabilidade oferecendo-lhe 

uma Dimensão Ecológica. 

 

6.2 Conclusões que extrapolam os objetivos propostos 

 

Embora não seja objeto deste estudo avaliar os métodos utilizados na pesquisa, 

infere-se que a apropriação do método ao fenômeno estudado foi fundamental na consecução 

dos objetivos prepostos do estudo. Os métodos da pesquisa (observação participante/pesquisa-

ação) utilizados mostraram-se profícuos ao permitirem adentrar à realidade com a 

profundidade exigível para compreender-se o fenômeno.  

A Visita de Pares funde-se perfeitamente às metodologias da observação 

participante e da pesquisa-ação pelo compromisso com que promove a imersão dos atores na 

realidade e pelo envolvimento dos mesmos com os objetivos da pesquisa-ação, além da forma 

como desperta a curiosidade dos participantes para a construção coletiva do saber 

agroecológico. Ainda, sobretudo pela possibilidade da reflexão coletiva de maneira sincrônica 

e continuada sobre os dados que vão emergindo da pesquisa, a VP permite momentos de 

crítica e de autocrítica, ao mesmo tempo em que estimula a autoconfiança das famílias que 

deixam de ser objeto de uma pesquisa e assumem-se na condição de pesquisadores de si 

próprios e dos seus pares. 

Este método atua de maneira “polifônica” nos termos usados por Brandão, [200-?] 

ao estudar o discurso. No transcurso de uma Visita de Pares, os discursos são expressos 

também pelos gestuais, pelas práticas em campo, pelo manuseio de ferramentas e da 

linguagem e pela descrição da paisagem. São discursos observados ao caminhar, pelas falas 
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diretas ou indiretas percebidas, pelas intervenções dos participantes, pelas perguntas do grupo 

e pelas conversas paralelas e também nos momentos de avaliação da Visita. A Visita de Pares 

permite tal riqueza de dados, que ao serem bem trabalhados, nos ofertarão informações 

preciosas na compreensão do fenômeno estudado. Na VP afloram discrepâncias de pontos de 

vista e confluências, compreensões diferentes sobre o mesmo objeto e também 

incompreensões. Aparecem novas perguntas e se ofertam explicações que não haviam sido 

pensadas. Cabe ao facilitador destas visitas, estar atento à caminhada e sincronizar-se com o 

ator que conduz a VP, ao mesmo tempo em que dinamiza e motiva os demais visitantes para a 

curiosidade, registrando tudo o que for possível. 

Neste estudo em particular, as Visitas de Pares se afirmaram como uma 

ferramenta precisa na compreensão do fenômeno pelos momentos e oportunidades que 

propiciaram às famílias pesquisadas, dando-lhes autonomia para traçarem o percurso da 

caminhada que fez o fenômeno revelar-se ante ao olhar da pesquisa e foram fundamentais 

para chegarmos às conclusões que ora apresentamos. 

 

6.3 Sugestões que emergem deste estudo 

 

O Estado brasileiro, recentemente tem incorporado no seu acervo de politicas 

públicas leis e programas que nos seus objetivos se propõem atender as demandas do 

segmento da Agricultura Familiar que se encaminham pela Transição Agroecológica. Estas 

leis e programas têm sido divulgadas pelo Ministério do Meio Ambiente - MMA, Ministério 

do Desenvolvimento Agrário – MDA e Ministério da Pecuária, Agricultura e Abastecimento – 

MAPA, mas falta aos entes federativos, Estado do Ceará e municípios e respectivos 

organismos, um engajamento proativo que faça sinergia e concatene as iniciativas de 

agricultores familiares e suas organizações locais com os mecanismos possibilitados pelas 

referidas políticas públicas que permita tornar prático e potencializar o que se declara nos 

compêndios, folders informativos e portais eletrônicos. Trata-se da interdisciplinaridade ou da 

visão sistêmica que falta na gestão pública. 

As entidades públicas de ATER com atuação no TC cearense, não dispõem de 

estrutura material nem, principalmente, de equipes qualificadas na temática da Agroecologia. 

O pequeno efetivo existente nas organizações públicas de ATER (estaduais e municipais) está 

envolvido nos afazeres da agricultura convencional. Por outro lado, as entidades de ATER do 

terceiro setor, apesar de sua proatividade, são reduzidas em tamanho e recursos, não podendo 

dar conta da demanda que se apresenta no TC. Ao Estado do Ceará e municípios, compete 
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redirecionar o foco deste serviço público, apropriando-se das políticas públicas esboçadas ao 

nível federal e extraindo das mesmas todas as possibilidades, em favor do segmento 

majoritário e menos atendido da produção rural – a Agricultura Familiar. 

Na esfera de ensino e pesquisa, as instituições universitárias, tecnológicas e 

técnicas com atuação no Território Cariri cearense, públicas ou privadas, não possuem cursos 

de formação nem linhas de pesquisa direcionadas para a Agricultura Familiar, tampouco na 

temática de Agroecologia. A abertura de novos cursos voltados para esta área do 

conhecimento fortaleceria a inserção destas instituições junto às comunidades rurais e 

potencializaria o desenvolvimento autóctone destas com vistas a uma sustentabilidade 

desejada. As linhas de pesquisa devem ser definidas a partir das demandas emergidas da 

realidade. Para isso acontecer é imprescindível o estabelecimento do diálogo com estas 

comunidades para que se fortaleça uma educação embasada nas realidades e contextos destas. 

Por outro lado, as redes de ensino devem oferecer uma educação contextualizada. As escolas 

rurais poderão incorporar as experiências em andamento nas comunidades promovendo uma 

educação que seja sensível e respeitosa com as comunidades rurais, permitindo-lhes o 

fortalecimento da identidade territorial em todos os níveis, desde a pré-escola ao nível 

superior. Dessa forma, espera-se, os patrimônios genético e cultural da nossa 

sóciobiodiversidade estariam sendo preservados e incluídos na construção de um novo 

paradigma de pesquisa e ensino sustentáveis. 

A existência da APA do Araripe e de outras Unidades de Conservação (UC) na 

região deve ser entendido como um considerável ponto a favor para o desenvolvimento da 

Agricultura Familiar com enfoque na Transição Agroecológica. As contingências legais por 

conta da existência destas Unidades de Conservação favorecem ao desenvolvimento de 

atividades produtivas de caráter preservacionista gerando efeitos mutuamente vantajosos entre 

as populações rurais e as instituições ambientais. Estes efeitos, conjugando-se às atividades de 

pesquisa e ensino, são sinérgicos. Para tanto, o que já vem sendo experimentado por 

iniciativas dos agricultores e de suas entidades de base, quando recebem grupos de visitantes 

para partilha dos seus saberes acerca dos ecossistemas locais e dos seus modos de produzir em 

equilíbrio com a natureza, deve ser estimulado e fortalecido através de programas 

institucionais construídos de forma dialogada e executados em parceria, respeitadas as 

autonomias de cada segmento. 

Por outro lado, os serviços ambientais tais como: sequestro de carbono, 

conservação da biodiversidade, proteção e/ou recuperação de mananciais, preservação da 

genética das espécies locais que emergem por conta das atividades de agricultores ecologistas 
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deverão oferecer resultados que sejam auferidos pelos detentores de unidades produtivas em 

Transição Agroecológica, proporcionalmente às suas capacidades de trabalho ambiental. A 

percepção desses serviços pelas comunidades rurais se apresenta como uma oportunidade 

ímpar de melhorar a condição de vida das pessoas que vivem na zona rural do território, 

ofertando-lhes a possibilidade de contribuir para preservação ambiental, ao mesmo tempo em 

que produzem sua existência numa ocupação harmoniosa destas áreas. 

As instâncias político-institucionais que direcionam crédito a agricultura devem 

repensar seus sistemas e programas de financiamento incluindo nestes as peculiaridades das 

atividades relacionadas com a Transição Agroecológica. Ao mesmo tempo, os agentes de 

crédito devem possuir mecanismos de financiamento apropriados e corpo técnico capacitado 

nas demandas de agricultores vocacionados para atividades produtivas de base agroecológica.  

Concluindo, podemos afirmar que os caminhos até agora percorridos pela TA no 

Cariri cearense têm sido dificultosos. Suas conquistas, numericamente pequenas, mas 

qualitativamente expressivas, têm sido fruto das inciativas de algumas ONGs, em particular 

através dos projetos de iniciativa do terceiro setor em parceria com instituições públicas e/ou 

privadas nacionais ou internacionais e mediante parcerias locais com agricultores e suas 

entidades de base como os STTRs e associações comunitárias. Pode-se dizer que, apesar de 

pontuais, estas inciativas têm projetado reflexos de amplitude superior ao que os recursos 

materiais aportados lhes permitiriam e isso seria improvável não fora a sinergia somente 

possível quando se consegue unir capilaridade social, conhecimento local e vontade política 

articulados institucionalmente. Para que se dêm mais alguns passos propomos: 

1. Criar um Grupo de Trabalho voltado para estudar e aprofundar a aplicabilidade 

das políticas públicas já existentes, bem como o desenvolvimento de novas 

politicas que tenham como objetivo a promoção da Transição Agroecológica – 

este grupo deve envolver as entidades públicas e privadas de ATER, instituições 

de crédito, ensino e pesquisa, agricultores e suas entidades; 

2. Realizar esforços no sentido de criação de cursos amparados na ciência 

agroecológica (níveis técnico, tecnológico, bacharelado) e da implantação da 

educação contextualizada no âmbito de cada município do TC cearense; 

3. Compor, juntamente com agricultores e instituições de ATER público-

privadas, um grupo permanente de Assistência Técnica e Extensão voltado para a 

Transição Agroecológica no Cariri cearense; 
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4. Implementar no âmbito do Fórum Araripense de Prevenção e Combate à 

Desertificação a Rede de Agroecologia com o objetivo de tratar da TA no TC 

cearense;  

5. Propor às instituições de ensino e pesquisa do Território a abertura de linhas de 

pesquisas voltadas para a Agricultura Familiar e a Transição Agroecológica; 

6. Implantar o Sistema Participativo de Garantia da Produção Agroecológica – 

certificação participativa, junto aos agricultores que já vêm realizando atividades 

produtivas de base agroecológica na região; 

Emque pese a tentativa deste estudo em abranger, com uma maior amplidão 

possível, a busca da visão totalizante desejada pela ciência agroecológica, esta pesquisa 

mostrou seus limites quanto ao aprofundamento em muitos temas que deverão ser tratados 

posteriormente. Estimula-se que a temática da TA seja melhor explorada nas instituições de 

ensino e pesquisa, particularmente junto a este mestrado por tratar-se de um tema intimamente 

associado ao Desenvolvimento Regional Sustentável. 

Realizar este estudo foi um desafio imposto a mim mesmo. Muitas foram as 

contingências a enfrentar, desde aquelas de caráter ambiental – as viagens sob um sol em ano 

de seca torrando o sertão, poeira e, por fim, chuvas; as caminhadas na caatinga espinhosa 

pronta para explodir em verdura ao primeiro chuvisco; àquelas de cunho teórico-

metodológico – juntar saberes tão aparentemente díspares como o conhecimento científico e o 

saber popular, e eu entre ambos, ora como agricultor-pesquisador, ora como pesquisador-

agricultor, sem saber muitas vezes de que lado estava, ou melhor: por que haveria de escolher 

um lado? Assim se deu esta aventura.  

A pesquisa desenvolveu-se num contexto histórico-cultural e ambiental 

específico, o Território Cariri cearense, mas com a pretensão de remetermo-nos, a partir dos 

casos estudados ao fenômeno da Transição Agroecológica perspectivando um alcance maior, 

tentando extrair da prática cotidiana de um grupo de abnegados agricultores familiares, 

irradiando daí tudo que se possa, dando sentido à força do exemplo da trajetória de 

agricultores que promovem na vida deles próprios a mudança que querem para o mundo, 

como disse Ghandi. 

A Transição Agroecológica, como algo contínuo, multifacético e dialógico impõe 

complexos desafios à pesquisa, à extensão rural e também a quem elabora políticas públicas. 

Se por um lado a pesquisa pode municiar a prática com um conhecimento consistente e 

replicável, o extensionista pode estabelecer um diálogo profícuo em campo no sentido de 

recriar o conhecimento a partir do diálogo necessário à sua missão. Enquanto isso, as 
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instituições devem agir na dimensão política com base em uma ética que leve em conta as 

necessidades de um novo paradigma de desenvolvimento e que ainda não definiu seus 

contornos – é tudo processual. As políticas públicas devem ser fundadas na participação 

efetiva que não deve ser meramente formal, como estamos acostumados a ver nas diversas 

instâncias político-decisórias. 

A investigação permitiu-nos compreender o processo estudado, ou seja, a 

Transição Agroecológica que vem sendo conduzida pelas famílias para que assim possamos 

emitir considerações sobre a mesma. Os resultados fortalecem o entendimento de que o 

enfoque metodológico baseado na curiosidade epistemológica e na participação, em temáticas 

significativas, problematização e leituras de mundo com os outros, conforme os princípios 

apontados por Paulo Freire, é uma condição necessária para o enfretamento a tais desafios. 

Assevera-se com o estudo, o entendimento de que as dificuldades por que passa a Agricultura 

Familiar no âmbito do TC cearense possuem interfaces com as crises contemporâneas 

experimentadas pela espécie humana e não têm solução na agricultura convencional nem no 

agronegócio, mas pela via da ecologização desta agricultura. Através da TA pode-se oferecer 

a Agricultura Familiar uma viabilidade econômico-produtiva, equilíbrio ecológico e justiça 

social, ou seja, a Agroecologia pode oferecer a Agricultura Familiar os elementos da 

sustentabilidade para o desenvolvimento regional que os pacotes tecnológicos da agricultura 

moderna – a Revolução Verde – não o fizeram. 

A agricultura moderna inventou os agrotóxicos, os insetos conseguiram driblá-los; 

inventou os transgênicos e os insetos, mais uma vez, encontraram atalhos. Mas dos resíduos 

dos agrotóxicos e dos efeitos deletérios dos transgênicos, a espécie humana não consegue se 

desvencilhar. Na guerra contra a natureza, os maiores agressores são os mais agredidos 

enquanto espécie, por que têm consciência disto. Na referida guerra perdem as espécies mais 

frágeis, dentre elas os humanos e são justamente estes que podem ousar decidir por uma 

declaração paz. A Transição Agroecológica se apresenta como uma tentativa de promover 

esse reencontro. 

Finalmente, espera-se que os temas aqui levantados sirvam de starts para novas 

investigações e que se tenha despertado a curiosidade de futuros pesquisadores na temática, 

gerando estímulos para que muitos outros continuem o trabalho o quanto antes, na velocidade 

e profundidade que a realidade exige. 
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ANEXO 1 - Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) 

 

O que é o PAA? 

 

O PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) é um instrumento de política pública 

instituído pelo artigo 19 da Lei nº. 10.696, de 2 de julho de 2003, e regulamentado pelo 

Decreto nº. 4.772, de 02 de julho de 2003, o qual foi alterado pelo Decreto nº. 5.873, de 15 de 

agosto de 2006.  

 

Qual é o objetivo do PAA? 

O objetivo do PAA é garantir o acesso aos alimentos em quantidade, qualidade e regularidade 

necessárias às populações em situação de insegurança alimentar e nutricional e promover a 

inclusão social no campo por meio do fortalecimento da agricultura familiar.  

 

O que é o Grupo Gestor do PAA? 

O Grupo Gestor do PAA, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 

à Fome e composto ainda pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Ministério 

do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e 

Ministério da Fazenda é responsável pela implantação do Programa, cujas diretrizes são 

estabelecidas e publicadas em Resoluções. 

 

Como funciona o Programa de Aquisição de Alimentos? 

O Programa adquire alimentos, com isenção de licitação, por preços de referência que não 

podem ser superiores nem inferiores aos praticados nos mercados regionais, até o limite de R$ 

3.500,00 ao ano por agricultor familiar que se enquadre no PRONAF (Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar), exceto na modalidade Incentivo à Produção e 

Consumo do Leite, cujo limite é semestral.Para mais informações do PRONAF, consultar 

FAQ_AGRICULTURA FAMILIAR. 

 

Qual é o público-alvo? 

Os alimentos adquiridos pelo Programa são destinados às pessoas em situação de insegurança 

alimentar e nutricional, atendidas por programas sociais locais e demais cidadãos em situação 

de risco alimentar, como indígenas, quilombolas, acampados da reforma agrária e atingidos 

por barragens. 
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Como é feita a inclusão de municípios no PAA? 

Na modalidade municipal, somente via editais. Na modalidade estadual a inclusão de 

Municípios no Programa fica a cargo do Estado conveniado e deve ser previamente aprovada 

pelo CONSEA Estadual. Os Convênios são formalizados apenas com os nove Estados do 

Nordeste e Minas Gerais. 

 

O que faz o grupo de apoio às Comunidades Quilombolas? 

O programa de Apoio a Comunidades Quilombolas consiste na seleção, aprovação e 

financiamento de projetos na área de segurança alimentar e nutricional, tendo como público-

alvo as populações remanescentes de quilombos e outros grupos sociais afro-descendentes.  

As ações desenvolvidas no âmbito do programa abrangem aquisição de equipamentos e 

implementos agrícolas, aquisição de materiais para pesca e artesanato, desenvolvimento de 

sistemas de irrigação para pequenas lavouras, capacitação das comunidades beneficiadas 

visando sua independência e sustento próprio e distribuição de alimentos. 

 

O que diz a Resolução nº. 24? 

A Resolução nº. 24 de 26 de Junho de 2007 altera o artigo 2º da Resolução nº. 17 (de 04 de 

abril de 2006) que passa a vigorar com a seguinte redação: “Os governos estaduais deverão 

efetuar os pagamentos diretamente aos beneficiários produtores por meio de uma instituição 

financeira oficial federal de sua escolha, desde que estes sejam realizados sem custos ou 

descontos de qualquer natureza ao agricultor familiar, ressalvados os descontos decorrentes de 

obrigações tributárias.” 

A Resolução entrou em vigor na data da publicação (26 de Junho de 2007) e invalida as 

disposições contrárias. 

 

Qual a Legislação pertinente do Programa de Aquisição de Alimentos? 

A Lei Nº. 10.696, de 02/07/2003, instituiu o Programa de Aquisição de Alimentos com a 

finalidade de incentivar a agricultura familiar, compreendendo ações vinculadas à distribuição 

de produtos agropecuários para pessoas em situação de insegurança alimentar e à formação de 

estoques estratégicos.  

As outras referências legais para o programa são respectivamente:  

O decreto nº. 4.772, de 02/07/2003 através do qual fica criado grupo gestor para 

implementação do Programa de Aquisição de Alimentos previsto na lei nº. 10.696, DE 

02/07/2003, bem como o limite financeiro de R$ 2.500,00 por agricultor familiar, o decreto 
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nº. 5.873, de 15/08/2006 que aumenta o valor máximo da aquisição pelo PAA para R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais), por agricultor familiar e a resolução nº. 16, de 

10/10/2005, do grupo gestor do PAA que institui as regras de funcionamento do Programa do 

Leite. O Decreto nº 6.959, de 15 de setembro de 2009 alterou esse valor para R$ 4.500,00. 
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ANEXO 2 - LEI Nº 11.326, DE 24 DE JULHO DE 2006 

 

Presidência da República 

Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 11.326, DE 24 DE JULHO DE 2006. 

  

Estabelece as diretrizes para a formulação da 

Política Nacional da Agricultura Familiar e 

Empreendimentos Familiares Rurais. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1
o
  Esta Lei estabelece os conceitos, princípios e instrumentos destinados à 

formulação das políticas públicas direcionadas à Agricultura Familiar e Empreendimentos 

Familiares Rurais. 

Art. 2
o
  A formulação, gestão e execução da Política Nacional da Agricultura Familiar e 

Empreendimentos Familiares Rurais serão articuladas, em todas as fases de sua formulação e 

implementação, com a política agrícola, na forma da lei, e com as políticas voltadas para a 

reforma agrária. 

Art. 3
o
  Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor 

familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo,  simultaneamente, aos 

seguintes requisitos: 

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais;  

II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas 

do seu estabelecimento ou empreendimento; 

III - tenha renda familiar predominantemente originada de atividades econômicas 

vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento; 

III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do 

seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo;    (Redação 

dada pela Lei nº 12.512, de 2011) 

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. 

§ 1
o
  O disposto no inciso I do caputdeste artigo não se aplica quando se tratar de 

condomínio rural ou outras formas coletivas de propriedade, desde que a fração ideal por 

proprietário não ultrapasse 4 (quatro) módulos fiscais. 

§ 2
o
  São também beneficiários desta Lei: 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.326-2006?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.326-2006?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12512.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12512.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12512.htm#art39
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I - silvicultores que atendam simultaneamente a todos os requisitos de que trata o caput 

deste artigo, cultivem florestas nativas ou exóticas e que promovam o manejo sustentável 

daqueles ambientes; 

II - aqüicultores que atendam simultaneamente a todos os requisitos de que trata o caput 

deste artigo e explorem reservatórios hídricos com superfície  total de até 2ha (dois hectares) 

ou ocupem até 500m³ (quinhentos metros cúbicos) de água, quando a exploração se efetivar 

em tanques-rede; 

III - extrativistas que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos incisos II, III 

e IV do caput deste artigo e exerçam essa atividade artesanalmente no meio rural, excluídos 

os garimpeiros e faiscadores; 

IV - pescadores que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos incisos I, II, 

III e IV do caput deste artigo e exerçam a atividade pesqueira artesanalmente. 

V - povos indígenas que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos incisos II, 

III e IV do caput do art. 3º;    (Incluído pela Lei nº 12.512, de 2011) 

VI - integrantes de comunidades remanescentes de quilombos rurais e demais povos e 

comunidades tradicionais que atendam simultaneamente aos incisos II, III e IV do caput do 

art. 3º.    (Incluído pela Lei nº 12.512, de 2011) 

§ 3
o
  O Conselho Monetário Nacional - CMN pode estabelecer critérios e condições 

adicionais de enquadramento para fins de acesso às linhas de crédito destinadas aos 

agricultores familiares, de forma a contemplar as especificidades dos seus diferentes 

segmentos. (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009) 

§ 4
o
  Podem ser criadas linhas de crédito destinadas às cooperativas e associações que 

atendam a percentuais mínimos de agricultores familiares em seu quadro de cooperados ou 

associados e de matéria-prima beneficiada, processada ou comercializada oriunda desses 

agricultores, conforme disposto pelo CMN. (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009) 

Art. 4
o
  A Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares 

Rurais observará, dentre outros, os seguintes princípios: 

I - descentralização; 

II - sustentabilidade ambiental, social e econômica; 

III - eqüidade na aplicação das políticas, respeitando os aspectos de gênero, geração e 

etnia; 

IV - participação dos agricultores familiares na formulação e implementação da política 

nacional da agricultura familiar e empreendimentos familiares rurais. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12512.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12512.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12058.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12058.htm#art23
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Art. 5
o
  Para atingir seus objetivos, a Política Nacional da Agricultura Familiar e 

Empreendimentos Familiares Rurais promoverá o planejamento e a execução das ações, de 

forma a compatibilizar as seguintes áreas: 

I - crédito e fundo de aval;  

II - infra-estrutura e serviços; 

III - assistência técnica e extensão rural; 

IV - pesquisa; 

V - comercialização; 

VI - seguro;  

VII - habitação; 

VIII - legislação sanitária, previdenciária, comercial e tributária; 

IX - cooperativismo e associativismo; 

X - educação, capacitação e profissionalização; 

XI - negócios e serviços rurais não agrícolas;  

XII - agroindustrialização.  

Art. 6
o
  O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que for necessário à sua aplicação. 

Art. 7
o
  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília,  24  de julho  de  2006; 185
o
 da Independência e 118

o
 da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA  

Guilherme Cassel 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 25.7.2006 
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ANEXO 3 - DECRETO Nº 7.794, DE 20 DE AGOSTO DE 2012 

 

Transição Agroecológica, Políticas Públicas e Sustentabilidade 

 

Presidência da República 

Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

DECRETO Nº 7.794, DE 20 DE AGOSTO DE 2012 

  
Institui a Política Nacional de Agroecologia e 

Produção Orgânica. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, 

caput, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 50 da 

Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003, e no art. 11 da Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 

2003,   

DECRETA:  

Art. 1º  Fica instituída a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica - 

PNAPO, com o objetivo de integrar, articular e adequar políticas, programas e ações indutoras 

da transição agroecológica e da produção orgânica e de base agroecológica, contribuindo para 

o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida da população, por meio do uso 

sustentável dos recursos naturais e da oferta e consumo de alimentos saudáveis. 

Parágrafo único. A PNAPO será implementada pela União em regime de cooperação 

com Estados, Distrito Federal e Municípios, organizações da sociedade civil e outras 

entidades privadas.  

Art. 2º  Para fins deste Decreto, entende-se por: 

I - produtos da sociobiodiversidade - bens e serviços gerados a partir de recursos da 

biodiversidade, destinados à formação de cadeias produtivas de interesse dos beneficiários da 

Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, que promovam a manutenção e valorização de suas 

práticas e saberes, e assegurem os direitos decorrentes, para gerar renda e melhorar sua 

qualidade de vida e de seu ambiente; 

II - sistema orgânico de produção - aquele estabelecido pelo art. 1º da Lei nº 10.831, de 

23 de dezembro de 2003, e outros que atendam aos princípios nela estabelecidos; 

III - produção de base agroecológica - aquela que busca otimizar a integração entre 

capacidade produtiva, uso e conservação da biodiversidade e dos demais recursos naturais, 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.794-2012?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.794-2012?OpenDocument
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11326.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.831.htm#art1
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.831.htm#art1
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equilíbrio ecológico, eficiência econômica e justiça social, abrangida ou não  pelos 

mecanismos de controle de que trata a Lei nº 10.831, de 2003, e sua regulamentação; e 

IV - transição agroecológica - processo gradual de mudança de práticas e de manejo de 

agroecossistemas, tradicionais ou convencionais, por meio da transformação das bases 

produtivas e sociais do uso da terra e dos recursos naturais, que levem a sistemas de 

agricultura que incorporem princípios e tecnologias de base ecológica.  

Art. 3º  São diretrizes da PNAPO: 

I - promoção da soberania e segurança alimentar e nutricional e do direito humano à 

alimentação adequada e saudável, por meio da oferta de produtos orgânicos e de base 

agroecológica isentos de contaminantes que ponham em risco a saúde; 

II - promoção do uso sustentável dos recursos naturais, observadas as disposições que 

regulem as relações de trabalho e favoreçam o bem-estar de proprietários e trabalhadores; 

III - conservação dos ecossistemas naturais e recomposição dos ecossistemas 

modificados, por meio de sistemas de produção agrícola e de extrativismo florestal baseados 

em recursos renováveis, com a adoção de métodos e práticas culturais, biológicas e 

mecânicas, que reduzam resíduos poluentes e a dependência de insumos externos para a 

produção; 

IV - promoção de sistemas justos e sustentáveis de produção, distribuição e consumo de 

alimentos, que aperfeiçoem as funções econômica, social e ambiental da agricultura e do 

extrativismo florestal, e priorizem o apoio institucional aos beneficiários da Lei nº 11.326, de 

2006; 

V - valorização da agrobiodiversidade e dos produtos da sociobiodiversidade e estímulo 

às experiências locais de uso e conservação dos recursos genéticos vegetais e animais, 

especialmente àquelas que envolvam o manejo de raças e variedades locais, tradicionais ou 

crioulas; 

VI - ampliação da participação da juventude rural na produção orgânica e de base 

agroecológica; e 

VII - contribuição na redução das desigualdades de gênero, por meio de ações e 

programas que promovam a autonomia econômica das mulheres.  

Art. 4º  São instrumentos da PNAPO, sem prejuízo de outros  a serem constituídos: 

I - Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica - PLANAPO; 

II - crédito rural e demais mecanismos de financiamento; 

III - seguro agrícola e de renda; 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.831.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11326.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11326.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11326.htm
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IV - preços agrícolas e extrativistas, incluídos mecanismos de regulação e compensação 

de preços nas aquisições ou subvenções; 

V - compras governamentais; 

VI - medidas fiscais e tributárias; 

VII - pesquisa e inovação científica e tecnológica; 

VIII - assistência técnica e extensão rural; 

IX - formação profissional e educação; 

X - mecanismos de controle da transição agroecológica, da produção orgânica e de base 

agroecológica; e 

XI - sistemas de monitoramento e avaliação da produção orgânica e de base 

agroecológica.  

Art. 5º  O PLANAPO terá como conteúdo, no mínimo, os seguintes elementos: 

I - diagnóstico; 

II - estratégias e objetivos; 

III - programas, projetos, ações; 

IV - indicadores, metas e prazos; e 

V - modelo de gestão do Plano. 

Parágrafo único. O PLANAPO será implementado por meio das dotações consignadas 

nos orçamentos dos órgãos e entidades que dele participem com programas e ações.  

Art. 6º  São instâncias de gestão da PNAPO: 

I - a Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica - CNAPO; e 

II - a Câmara Interministerial de Agroecologia e Produção Orgânica - CIAPO.  

Art. 7º  Compete à CNAPO: 

I - promover a participação da sociedade na elaboração e no acompanhamento da 

PNAPO e do PLANAPO; 

II - constituir subcomissões temáticas que reunirão setores governamentais e da 

sociedade, para propor e subsidiar a tomada de decisão sobre temas específicos no âmbito da 

PNAPO; 

III - propor as diretrizes, objetivos, instrumentos e prioridades do PLANAPO ao Poder 

Executivo federal; 

IV - acompanhar e monitorar os programas e ações integrantes do PLANAPO, e propor 

alterações para aprimorar a realização dos seus objetivos; e 
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V - promover o diálogo entre as instâncias governamentais e não governamentais 

relacionadas à agroecologia e produção orgânica, em âmbito nacional, estadual e distrital, 

para a implementação da PNAPO e do PLANAPO.  

Art. 8º  A CNAPO terá a seguinte composição paritária: 

I - quatorze representantes dos seguintes órgãos e entidades do Poder Executivo federal: 

a) um da Secretaria-Geral da Presidência da República; 

b) três do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sendo um da 

Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB e um da Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária - EMBRAPA; 

c) dois do Ministério do Desenvolvimento Agrário, sendo um do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária - INCRA; 

d) dois do Ministério da Saúde, sendo um da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - 

ANVISA; 

e) dois do Ministério da Educação, sendo um do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação - FNDE; 

f) um do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação; 

g) um do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; 

h) um do Ministério do Meio Ambiente; e 

i) um do Ministério da Pesca e Aquicultura; e 

II - quatorze representantes de entidades da sociedade civil.  

§ 1º  Cada membro titular da CNAPO terá um suplente. 

§ 2º Os representantes do governo federal na CNAPO serão indicados pelos titulares 

dos órgãos previstos no inciso I do caput e designados em ato do Ministro de Estado da 

Secretaria-Geral da Presidência da República. 

§ 3º Ato conjunto dos Ministros de Estado do Desenvolvimento Agrário, do Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e da Secretaria Geral da Presidência da República 

disporá sobre o funcionamento da CNAPO, sobre os critérios para definição dos 

representantes das entidades da sociedade civil e sobre a forma de sua designação.  

§ 4º O mandato dos membros representantes de entidades da sociedade civil na CNAPO 

terá duração de dois anos. 

§ 5º A Secretaria-Geral da Presidência da República exercerá a função de Secretaria-

Executiva da CNAPO e providenciará suporte técnico e administrativo ao seu funcionamento. 
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§ 6º Poderão participar das reuniões da CNAPO, a convite de sua Secretaria-Executiva, 

especialistas e representantes de órgãos e entidades públicas ou privadas que exerçam 

atividades relacionadas à agroecologia e produção orgânica.   

Art. 9º  Compete à CIAPO: 

I - elaborar proposta do PLANAPO, no prazo de cento e oitenta dias, contado da data de 

publicação deste Decreto; 

II - articular os órgãos e entidades do Poder Executivo federal para a implementação da 

PNAPO e do PLANAPO; 

III - interagir e pactuar com instâncias, órgãos e entidades estaduais, distritais e 

municipais sobre os mecanismos de gestão e de implementação do PLANAPO; e 

IV - apresentar relatórios e informações ao CNAPO para o acompanhamento e 

monitoramento do PLANAPO.  

Art. 10.  A CIAPO será composta por representantes, titular e suplente, dos seguintes 

órgãos: 

I - Ministério do Desenvolvimento Agrário, que a coordenará; 

II - Secretaria-Geral da Presidência da República; 

III - Ministério da Fazenda; 

IV - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 

V - Ministério do Meio Ambiente; 

VI - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; 

VII - Ministério da Educação; 

VIII - Ministério da Saúde; 

IX - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; e 

X - Ministério da Pesca e Aquicultura. 

§ 1º Os membros da CIAPO serão indicados pelos titulares dos órgãos e designados em 

ato do Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário. 

§ 2º Poderão participar das reuniões da CIAPO, a convite de sua coordenação, 

especialistas e representantes de órgãos e entidades públicas ou privadas que exercem 

atividades relacionadas à agroecologia e produção orgânica.  

§ 3º O Ministério do Desenvolvimento Agrário exercerá a função de Secretaria-

Executiva da CIAPO e providenciará suporte técnico e administrativo ao seu funcionamento.  

Art. 11.  A participação nas instâncias de gestão da PNAPO será considerada prestação 

de serviço público relevante, não remunerada.  
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Art. 12.  O Regulamento da Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003, que dispõe sobre o 

Sistema Nacional de Sementes e Mudas - SNSM, aprovado pelo Decreto nº 5.153, de 23 de 

julho de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 4º  .......................................................................... 

.............................................................................................. 

§ 2ºFicam dispensados de inscrição no RENASEM aqueles que atendam aos requisitos 

de que tratam o caput e o § 2º do art. 3º da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, e 

multipliquem sementes ou mudas para distribuição, troca e comercialização entre si, ainda 

que situados em diferentes unidades da federação. 

§ 3º A dispensa de que trata o § 2º ocorrerá também quando a distribuição, troca, 

comercialização e multiplicação de sementes ou mudas for efetuada por associações e 

cooperativas de agricultores familiares, conforme definido pelo Ministério do 

Desenvolvimento Agrário, desde que sua produção seja proveniente exclusivamente do 

público beneficiário de que trata a Lei nº 11.326, de 2006, e seus regulamentos. 

..................................................................................”. (NR)  

Art. 13.  O Decreto nº 6.323, de 27 de dezembro de 2007, passa a vigorar com as 

seguintes alterações:  

“Art. 33. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento organizará, junto à 

Coordenação de Agroecologia, a Subcomissão Temática de Produção Orgânica - STPOrg da 

Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica - CNAPO e, junto a cada 

Superintendência Federal de Agricultura, Comissões da Produção Orgânica nas Unidades da 

Federação - CPOrg-UF, para auxiliar nas ações necessárias ao desenvolvimento da produção 

orgânica, com base na integração entre os agentes da rede de produção orgânica do setor 

público e do privado, e na participação da sociedade no planejamento e gestão democrática 

das políticas públicas. 

§ 1º As Comissões serão compostas de forma paritária por membros do setor público e 

da sociedade civil de reconhecida atuação no âmbito da produção orgânica. 

§ 2º O número mínimo e máximo de participantes que comporão as Comissões 

observará as diferentes realidades existentes nas unidades federativas. 

§ 3º A composição da STPOrg garantirá a presença de, no mínimo,  um representante 

do setor privado de cada região geográfica. 

§ 4º Os membros do setor público nas CPOrg-UF representarão, sempre que possível, 

diferentes segmentos, como assistência técnica, pesquisa, ensino, fomento e fiscalização.  

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5153.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5153.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5153.htm#art4%C2%A72
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6323.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6323.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6323.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6323.htm#art33
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§5º Os membros do setor privado nas CPOrg-UF representarão, sempre que possível, 

diferentes segmentos, como produção, processamento, comercialização, assistência técnica, 

avaliação da conformidade, ensino, produção de insumos, mobilização social e defesa do 

consumidor.” (NR)  

“Art. 34. ........................................................................ 

VI - orientar e sugerir atividades a serem desenvolvidas pelas CPOrg-UF; e 

         VII - subsidiar a CNAPO e a Câmara Intergovernamental de Agroecologia e Produção 

Orgânica - CIAPO na formulação e gestão da Política Nacional de Agroecologia e Produção 

Orgânica - PNAPO e do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica - 

PLANAPO."(NR)  

“Art. 35. ......................................................................... 

.............................................................................................. 

VII - emitir parecer sobre pedidos de credenciamento de organismos de avaliação da 

conformidade orgânica; e 

VIII - subsidiar a CNAPO e a CIAPO na formulação e gestão da PNAPO e do 

PLANAPO.” (NR)  

Art. 14.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília, 20 de agosto de 2012; 191º da Independência e 124º da República.  

DILMA ROUSSEFF 

Mendes Ribeiro Filho 

Tereza Campello 

Izabella Mônica Vieira Teixeira 

Gilberto José Spier Vargas 

Gilberto Carvalho 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 21.8.2012 e retificado em 22.8.2012 

 

 

 

 

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6323.htm#art34vi
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6323.htm#art35vii
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Ret/Dec7794-Ret.doc
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ANEXO 4 - Extrato do Art. 3º do Código Florestal Brasileiro - Lei nº 12.727, de 17 de 

Outubro de 2012 

 

Altera a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação 

nativa; altera as Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 

11.428, de 22 de dezembro de 2006; e revoga as Leis nºs 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 

7.754, de 14 de abril de 1989, a Medida Provisória nº 2.166- 67, de 24 de agosto de 2001, o 

item 22 do inciso II do art. 167 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e o § 2º do art. 4º 

da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012.  

Art. 3º. Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 

 

II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por vegetação 

nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 

geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e 

assegurar o bem-estar das populações humanas;  

III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada 

nos termos do art. 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos 

recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos 

ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de 

fauna silvestre e da flora nativa;  

... 

V - pequena propriedade ou posse rural familiar: aquela explorada mediante o trabalho 

pessoal do agricultor familiar e empreendedor familiar rural, incluindo os assentamentos e 

projetos de reforma agrária, e que atenda ao disposto no art. 3o da Lei no 11.326, de 24 de 

julho de 2006;  

VI - uso alternativo do solo: substituição de vegetação nativa e formações sucessoras por 

outras coberturas do solo, como atividades agropecuárias, industriais, de geração e 

transmissão de energia, de mineração e de transporte, assentamentos urbanos ou outras formas 

de ocupação humana;  

VII - manejo sustentável: administração da vegetação natural para a obtenção de benefícios 

econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de sustentação do 

ecossistema objeto do manejo e considerando-se, cumulativa ou alternativamente, a utilização 

de múltiplas espécies madeireiras ou não, de múltiplos produtos e subprodutos da flora, bem 

como a utilização de outros bens e serviços;  
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...  

IX - interesse social: 

a) as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais como 

prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão, erradicação de invasoras e 

proteção de plantios com espécies nativas;  

b) a exploração agroflorestal sustentável praticada na pequena propriedade ou posse rural 

familiar ou por povos e comunidades tradicionais, desde que não descaracterize a cobertura 

vegetal existente e não prejudique a função ambiental da área; 

... 

d) a regularização fundiária de assentamentos humanos ocupados predominantemente por 

população de baixa renda em áreas urbanas consolidadas, observadas as condições 

estabelecidas na Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009;  

... 

X - atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental:  

a) abertura de pequenas vias de acesso interno e suas pontes e pontilhões, quando necessárias 

à travessia de um curso d água, ao acesso de pessoas e animais para a obtenção de água ou à 

retirada de produtos oriundos das atividades de manejo agroflorestal sustentável; 

b) implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e efluentes tratados, 

desde que comprovada a outorga do direito de uso da água, quando couber;  

c) implantação de trilhas para o desenvolvimento do ecoturismo;  

... 

e) construção de moradia de agricultores familiares, remanescentes de comunidades 

quilombolas e outras populações extrativistas e tradicionais em áreas rurais, onde o 

abastecimento de água se dê pelo esforço próprio dos moradores;  

f) construção e manutenção de cercas na propriedade;  

... 

h) coleta de produtos não madeireiros para fins de subsistência e produção de mudas, como 

sementes, castanhas e frutos, respeitada a legislação específica de acesso a recursos genéticos;  

i) plantio de espécies nativas produtoras de frutos, sementes, castanhas e outros produtos 

vegetais, desde que não implique supressão da vegetação existente nem prejudique a função 

ambiental da área;  

j) exploração agroflorestal e manejo florestal sustentável, comunitário e familiar, incluindo a 

extração de produtos florestais não madeireiros, desde que não descaracterizem a cobertura 

vegetal nativa existente nem prejudiquem a função ambiental da área; 
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... 

XXVII - crédito de carbono: título de direito sobre bem intangível e incorpóreo transacionável. 

(Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).  

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, estende-se o tratamento dispensado aos imóveis a 

que se refere o inciso V deste artigo às propriedades e posses rurais com até 4 (quatro) 

módulos fiscais que desenvolvam atividades agrossilvipastoris, bem como às terras indígenas 

demarcadas e às demais áreas tituladas de povos e comunidades tradicionais que façam uso 

coletivo do seu território. http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/1032082/lei-12651-

12; acesso em 22/02/2014 

http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/1032082/lei-12651-12
http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/1032082/lei-12651-12

